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Разговори

Неофитството се превърНа в 

образец и мяра в българския 

църковеН живот

С Павел Павлов разговаря Димитър Спасов

Мнозина определят въпроса „Какво е Църквата” като водещ за православ-
ното богословие през ХХ в. Кризата на църковното съзнание в началото 
на века роди богословските търсения и вдъхновяващите отговори на хора 
като о. Н. Афанасиев, Вл. Лоски, о. Г. Флоровски, о. Йоан Романидис, о. Ду-
митру Станилое, митр. Йоан Зизюлас и др., но успя ли богословското гово-
рене да промени облика на Православната църква? Успяваме ли в България 
да се докоснем до същината на този въпрос, да приемем или поне да чуем 
някои от предложените отговори?

Определено въпросът за Църквата е един от най-важните в православното бо-
гословие, но не знам дали зададен по този начин, отговаря точно на същността 
на нещата. Често пъти е ставало дума за това, че никъде в Преданието св. 
отци не дават точен отговор или определение по този въпрос. Стремежът да 
се отговори на всяка цена често прави отговорите на този въпрос в значи-
телна степен едностранчиви. Струва ми се, че когато говорим за Църквата, 
не можем да кажем, че Църквата е точно това или само това и т.н. От дру-

Павел Павлов е роден през 1967 г. Завършил Духовна-
та семинария „Св. Иоан Рилски”, Черепиш. Магистър 
по богословие и история от СУ „Св. Климент Охрид-
ски”, а също и от Аристотелевия университет в Со-
лун. Защитил е докторат по богословие. Понастоя-
щем е преподавател в Богословския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски” по история на Църквата (Въ-
ведение в история на Църквата, история на БПЦ, ис-
тория на СПЦ, история на православното богословие 
през XX век, християнско поклонничество). Преводач 
на съвременни православни автори.
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га страна, отговорът на въпроса сякаш винаги се свежда до обсъждането на 
това „какво не е Църквата”. А Църквата е преди всичко Христос, Църквата е 
в Христа. В този смисъл по-точният въпрос като че ли е „Кой е Христос?”. Не 
случайно Сам Христос пита учениците Си: „А вие за кого Ме мислите?” (Мат. 
16:15). Православната църква винаги е знаела и познавала Христа – Богочовека, и 
винаги е била в Христа. Във всеки случай там, където не е Христос, там няма и 
Църква. И всяко лишаване от божественост, но и от автентичната човешкост 
е отдалечаване от църковността. 

Често пъти, заслепени от блясъка на временното, се опитваме да обхванем 
вечни теми с временни въпроси. Много е трудно да се поставят въпроси, които 
са от сферата на вечното. Църквата не се определя, не се ограничава, не може 
да се поставя в рамка. В нея се живее, в нея е пълнотата на живота, защото 
неин Глава и Тяло е Изворът на живота – Христос. Преп. Юстин (Попович) казва: 
еклесиологията е опитна Христология. Богословието не би могло да бъде опре-
деление, то е по-скоро свидетелство на и съпричастност към откровението. И 
свидетелството сочи към пълнотата на живота, към възстановяването на жи-
вота, към победата на живота над смъртта, към Христос, Който е „Простран-
ство на живите”, както гласи надписът на един известен цариградски стенопис 
от манастира Хора. 

Кой според вас е основният проблем пред Българската православна църква: 
богословската култура, административният капацитет, литургичният жи-
вот, някакъв същностен дефицит или пък нещо съвсем друго?

Въпросът ме провокира да споделя неща, които ме занимават като че ли най-
много в последно време. Първо, по-уместно е, когато говорим по този въпрос, 
да говорим по-скоро за България, отколкото за БПЦ, тъй като от времето на 
св. цар Борис насетне България не е само една светска политическа инсти-
туция, България е по-скоро държава-църква. Да не забравяме и за заветите на 
св. Иоан Рилски и св. Патриарх Евтимий Търновски. В този смисъл България и 
БПЦ не могат и не би трябвало да се разглеждат отделно, а като едно цяло. 
Та всичко това, което се случва на народа Божий у нас, или по-скоро с него, 
е обезпокоително, меко казано. От историята знаем, че корените на нещата, 
които се случват днес, се намират поне петдесет години назад във време-
то. Маслината се сади, след това се обгрижва и дава своите обилни плодове 
след десетилетия. Невежеството постепенно завладява цялото пространство. 
Имитацията задушава автентичния подвиг. Не знам как най-точно би могло 
да се каже, но ми се струва, че България и нейната православна църковност 
се намират в една доста критична точка. Второ, ние винаги сме били доста 
крайни в своите отрицания, винаги виждаме само лошите неща и обикновено 
ги преувеличаваме. Трудно виждаме добрите малки неща, както в миналото, 
така и днес. Обичаме да критикуваме ожесточено и понякога изпадаме в смеш-
ната ситуация едно нещо да критикуваме, друго да възхваляваме, след няколко 
години да им разменим ролите и пак, и пак, и пак... Липсва дълбочина, липсва 
мяра, и става така, че неофитството се превърна в образец и мяра в бъл-
гарския църковен живот. Неосъществената комсомолска активност, с нейната 
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външност, се пренесе и в църковното пространство.

Как бихте обяснили на един виенчанин, в чийто град има руска, сръбска, 
гръцка, македонска и българска православна църква принципа на съборност-
та. Кое е най-голямото отмъщение на етнофилетизма?

Вероятно най-голяма е загубата на перспектива, на образ, на усет за Църква, 
като „пространство на живите”. Първо ограничаваме Църквата времево, т.е 
само в миналото или само тук и сега, или пък непрекъснато идеалистично я 
очакваме. Това се случва, когато се опитваме да я о-пределяме, т.е. огранича-
ваме. Второто изкушение е да раз-пределяме Църквата пространствено, гео-
графски. От друга страна, обръщаме внимание само на външната страна на 
тази не-съборност, по-скоро само като разно-синодност, т.е. като въпрос за 
юрисдикциите. Не знам дали формалната, външната съборност би могла да из-
цели загубата на усета за католичността на Църквата. Ако драмата на хрис-
тиянството е в разделението на християните, то още по-голяма е драмата 
на Църквата в света от разделението на православните. Но това разделение 
не е само на национален принцип, то е повсеместно. Може би външно етнофи-
летизмът дразни най-много, но това е само върхът на айсберга. И ако все пак 
политическата конюнктура, която породи етнофилетизма, позволи това – той 
ще се стопи. Но усетът за църковна католичност вероятно ще се възстановява 
с поколения. Самостта на човека и егоцентризмът са най-големите врагове на 
съборността на Църквата.

През изминалата година организирахте няколко срещи-беседи, посветени на 
живота и творчеството на о. Г. Флоровски, които преминаха при голям ин-
терес. Кои теми и въпроси предизвикаха най-живи дискусии? Вашият личен 
мотив да се обърнете към творчеството на Флоровски?

Миналогодишното честване беше посветено на 30-годишнината от кончината 
на отец Георги. Смятам, че е важно да помним и да почитаме тези, които са 
допринесли с трудовете си за разкриването на една или друга страна от пра-
вославното свидетелство в зависимост от конкретната област, в която са 
работили. В областта на православното богословие свидетелството на отец 
Георги Флоровски е сред най-ярките през ХХ век, и то именно като свидетел-
ство на християнски богослов. От друга страна, отецът е пряко свързан с 
България и със София – тук преминават първите години от неговото непрекъс-
нато емигрантство. Тук умират и са погребани неговите родители, тук остава 
неговата любима сестра, приятели, тук среща своята съпруга и т.н. Винаги 
съм проявявал интерес към „житийните моменти”, които определено смятам 
за много важни в изграждането на богословското свидетелство. Разговорът 
беше жив през цялата година. Често пъти се поставяше въпросът: защо точ-
но или само отец Георги Флоровски? Защо сме направили толкова малко за 
възстановяването на паметта и текстовете на проф. Николай Глубоковски, 
почти нищо за протопрезвитер проф. Стефан Цанков и много други? Това се 
дължи на липсата на достатъчно хора, на липсата на общности, които да се 
интересуват от богословието на отделните наши предци, както и от липса-
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та изобщо на задълбочен интерес към богословието. С колеги и приятели от 
години превеждаме и се опитваме да издаваме събраните съчинения на отец 
Георги, това правим и с блестящите трудове на Вл. Лоски и на други богослови. 
За всичко това обаче е необходима много енергия, инициатива, време, труд. 
Все пак е чудесно, че се появяват все повече богословски книги на български 
език. Специално за мен отец Флоровски е удивителен с неговия невероятен 
християнски усет за събитието, за времето, за историята, за отговорността 
на християнина.

Преди две години участвахте в обществения съвет, който под ръковод-
ството на проф. Бакалов предложи концепция за въвеждането на предме-
та религия в българското училище. Синодът разкритикува концепцията, 
противопоставиха се два различни подхода и нещата замряха. Има ли към 
настоящия момент целенасочени усилия в тази посока, или инициативата е 
изцяло в ръцете на министъра. Какви очаквания е реалистично да имаме?

Винаги съм смятал, че когато е необходимо, човек трябва да отделя време 
и да полага усилия за важните неща. Ето защо приех да участвам в този 
обществен съвет. Беше свършена доста работа, предложихме решение за ця-
лостно обучение по религия през целия курс на обучение на децата. Не всичко 
беше точно така, както на нас би ни се искало, но проектът беше реалисти-
чен. Може би най-трудното за нас, православните християни в България, ще 
бъде да свикнем с мисълта, че християнството у нас не е доминираща кул-
тура, както е било през Средновековието. Минаха първите две десетилетия 
след промяната и става все по-ясно, че атеистично-секуларната култура е 
доминираща. Стана ясно и това, че идеологическото приемане на православи-
ето не може да ни доведе до нищо добро. Идеологизираните хора просто сме-
ниха партийно-комсомолските структури с църковните. Все пак става въпрос 
за образованието на нашите деца. Друг е въпросът, че Църквата трябва да 
създаде своя катехуменат – система от образование, възпитание, църковност, 
благочестие и т.н. Хората с траен интерес към автентична църковност и без 
това са твърде малко днес и по никакъв начин не бива с лека ръка да бъдат 
разпилявани. 

Вие бяхте един от организаторите на международната конференция „Со-
фия – Премъдрост Божия”, състояла се през месец март в София. Кое про-
диктува изборa на темата? Макар и разбудил много страсти и интелекту-
ална енергия през миналия век, въпросът за софиологията не е ли „затихнал 
вулкан” в наши дни?

От години в България има изострен интерес по въпроса за София – Премъд-
рост Божия, най-малкото заради името на нашия столичен град и името на 
най-древния храм по българските земи. Досега този въпрос беше разглеждан 
от най-различни страни, но ние решихме да го погледнем през очите на право-
славното богословие на ХХ в., и то конкретно във връзката му с темата за 
Божиите енергии. Тази връзка се откроява като една от посоките, от която 
може да се види и усети удивителната тематична съгласуваност на право-
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славното богословие през вековете. През ХIV в., когато се спори по въпроса 
за различието между Божията същност и Божиите енергии, се стига и до 
обсъждането на темата за Божията премъдрост. През ХХ в. последица от спо-
ровете за Божията премъдрост е поставянето отново на въпроса за Божиите 
енергии и за Богопознанието. Като допълнителна мотивация мога да посоча 
и много тясното ни сътрудничество с храмовото предстоятелство в църква-
та „Св. София”. Осъществяването на самата конференция беше възможно и 
благодарение на набраната инерция от миналогодишните инициативи, свърза-
ни с честването годишнината на отец Георги Флоровски. Имаше интересни 
участници и теми, които се занимават с широк спектър от въпроси, свързани 
с темата. Не мога да не спомена и скромното международно участие, което 
стана възможно на практика чрез самофинансиране от страна на известен 
наш колега иконолог от Канада. Подготвяме и специален сборник с рефератите 
от конференцията. 
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Отец проф. д-р Анджей Зволински е роден на 18 
март 1957 г. в Радвановице, близо до Краков (Пол-
ша). През 1982 г. завършва богословие в тога-
вашния Папски богословски факултет (днес Пап-
ски университет „Йоан-Павел II”) в Краков и през 
същата година е ръкоположен за свещеник. През 
1990 г. защитава докторската си дисертация, 
посветена на социалната доктрина на Църквата, 
в Католическия университет в Люблин. През 1994 
г. се хабилитира, а през 2000 г. получава профе-
сорска титла въз основа на съчинението Етика 
на забогатяването. Дългогодишен директор на 
Научното издателство на Папската богословска 
академия и главен редактор на списанието на Бо-
гословския факултет Polonia Sacra. В момента е 
ръководител на Катедрата по католическа соци-
ална доктрина във Факултета за обществени на-
уки на Папския университет „Йоан-Павел II” в Кра-
ков. Автор е на около 100 книги и редица статии 
из областта на религиознанието, историята на 
идеите, социалната доктрина на Католическата 

църква, както и по икономическа етика, медии и съвременни духовни предизвикателства. 
Проф. Зволински посети България по покана на Културния център при Католическата 
апостолическа екзархия.

религията и Науката Не са 

езотеричНи

Отец проф. Анджей Зволински в разговор с Тони Николов 

Отец Зволински, кои според вас са основните духовни предизвикателства 
пред съвременния човек? До падането на комунизма смятахме, че това е 
атеизмът, официализираната борба с религията. Не мислите ли обаче, че 
посткомунистическото общество се озова в друга пустота – в суеверието, 
астрологията, екстрасенсите и духовния ерзац?

Още Йоан-Павел II обърна внимание на дълбоките корени на духовните заплахи 
в наше време, които той съзря в така наречената „антропологическа грешка”. 
Съвременният човек, забравил „кой е?”, избягва отговора на този въпрос, като 
скалъпва набързо плитки, мимолетни и променливи определения на самия себе си. 
Това е свързано както с атеистичната идеология на комунизма, така и с либе-
рализма. Същественият проблем си остава все същият: без съзнанието за това 
„кой съм?”, човек става жертва на поредните мисловни моди, школи, идеологии и 
философии. Израз на пустотата – резултат от „объркванията” в размисъла на 
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човека за самия него – е „Ню ейдж”1 със своите различни прояви като например 
астрологията или суеверията, които лесно подвеждат, предлагайки илюзорни 
обещания. Това е възможно само тогава, когато човек забрави за своето място 
в света и за своята интелектуална, духовна и физическа участ.

Каква е вашата диагноза на днешната криза – разбира се, не в икономичес-
ки, а в духовен аспект? И доколко тя е свързана с игровия аспект на съ-
временната култура, не толкова като култура на образите, колкото като 
риалити шоу? Съзирате ли заплаха от превръщане на съвременния свят в 
един глобален Big Brother, тоест липса на интимност, пълна прозрачност и 
демокрация като гласуване със есемес?

Игровият характер на съвременната култура е по-скоро резултат от духовно-
то състояние на света, а не негова причина. Културата е следствие на онова, 
което човек приема като свои идеи, което полага като основа на живота си и 
превръща в съдържание на светогледа си. Културата на „моментната снимка”, 
на „кадъра” от типа на риалити шоуто (в това число и „Биг Брадър”), е знак за 
светоглед, лишен от вътрешно единство, за емотивен характер на търсените 
от човека преживявания, които трябва да му заместят традиционните духовни 
блага.

Опасността от липса на интимност е ефект от разрушаването на тради-
ционната всекидневна култура на човека. В нея досега ясно се разграничаваха 
интимната сфера, достъпна само чрез любовта (или атакувана чрез насилието) 
от частната сфера – онази, която остава на разположение на индивида, както 
и от публичната, до която имат достъп съответните служби и обществени 
институции, например държавата. Пълната прозрачност при демокрацията е 
друг въпрос, защото е свързана с необходимостта от изграждане на механизми 
за обществен контрол върху дейността на различните видове елити и групи на 
политически интереси. Тя, разбира се, е нещо положително, защото не позволява 
в обществото да се формират мафиотски политически елити.

XXI век ще бъде или религиозен или изобщо няма да го бъде, твърдеше Андре 
Малро. Как в религиозен план виждате спецификата на нашето столетие? 

Религиозността винаги се е характеризирала с разнородност. ХХI в. донесе 
спешната необходимост да се развива т.нар. „евангелска религиозност”, в 
която важно място заема близостта с Евангелието, възприето като Откро-
вение на Логоса (Разума). Това е необходим елемент на религиозността, за 
да не се тръгне единствено след Духа (Любовта), разбиран най-често като 
спонтанно и лишено от доктринални основи движение към Любовта. Любовта 
се предшества от Логоса, който обосновава, обяснява, поучава, става за нас 
Божие Слово.

1	 Ню	ейдж	(New	Age)	–	социално	и	духовно	движение,	възникнало	през	60-те	години	на	ХХ	в.	в	САЩ,	за	което	
е	характерно	еклектично	съчетаване	на	различни	вярвания	и	религиозни	практики,	включително	и	от	теосо-
фията.	–	Б.ред.
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Къде тогава е мястото на християнството в триъгълника наука–религия–
езотерика?

Такова поставяне на проблема може да буди недоумение, защото то се появява 
само в случай на объркване на изброените три термина.

Религията изгражда връзката на човека с Бога. Тя е също така отговор на 
въпроса за първата причина за света и човека. Между науката и религията не 
може да има никакъв антагонизъм, ако не се забравя, че науката (която обяснява 
света и човека) не може и не отговаря на въпроса за първата причина.

Отец Жорж Ламетр, астроном, физик и професор в Университета в Льовен (Бел-
гия), е автор на хипотезата за първия атом и един от творците на космология-
та на Големия взрив, която днес приемат все повече известни учени. Със своята 
прословута теза за „разширяващата се вселена” той не се опитва да доказва 
съществуването на Бога, а създава теория от областта на физиката. Религия-
та не може да приеме ролята на науката, нещо, което се знае още от ХVI в. – 
тогава кардинал Бароний обръща внимание, че Библията е „свещена история”, 
а не история в съвременния смисъл на думата, още по-малко пък естествена 
история. И така, религията не ни говори за небесното движение (тогава би била 
астрофизика), а указва как да се постигне небето в есхатологичен смисъл. Не 
говори за състава на Земята (това е работа на геологията), а за това как да 
живеем на нея. Нейна задача е религиозното послание. Затова и човек се нуж-
дае – както казва Йоан-Павел II в енцикликата Вяра и разум – от две крила, кои-
то да го издигнат до духовните висини: от религията и от науката. Не може и 
не трябва тези крила да се заплитат или пък да се реже което и да било от тях.

Езотеризмът на свой ред е вид тайно знание, което учителите предават на 
своите ученици по принципа на посвещаването. Езотеризмът подчертава аспек-
та на „изключителността” на субекта или общността, посочва елитарността 
на предаваното съдържание. Нито религията, нито науката могат да бъдат 
езотерични, защото тогава те губят най-важния си аспект – това, че се адре-
сират към хората, че се обръщат към тях с предложение да видят своя живот 
в Божията перспектива и да открият богатствата на света, в който живеем.

Католическата църква остро реагира на посланията на филми като Хари 
Потър и философският камък, Шифърът на Леонардо и сега Аватар. Смя-
тате ли обаче, че тази реакция бива правилно разбрана в свят, в който е 
„забранено да се забранява”?

Църквата не може да проповядва така, че да се харесва. Това е недостатъчен 
критерий, противоречащ на откровения характер на християнството. Независи-
мо от последствията, от това дали дадени реакции ще се харесват или не, чес-
то въпреки официалните идеологии, въпреки владетелите, реакцията на царете 
и богаташите, Църквата е трябвало да проповядва това, което  е откровено. 
Иначе би се отрекла от себе си.
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Хари Потър прогласява присъствието на магията и нейната сила във всекиднев-
ния живот. Разполага магичните действия и тайното знание в обстановката 
на училищния и семейния живот. Всички етнографи са единодушни, че магията 
е вид преднаучно знание (Дж. Фрейзър, Е. Тейлър, Б. Малиновски). Тя създава его-
истични нагласи и има минимална обществена полезност (Е. Дюркем). Въпреки 
това магията се пропагандира днес като оферта към младия човек, чийто ин-
телектуален потенциал е все още твърде скромен, за да може да се защити 
духовно.

Дан Браун в Шифърът на Леонардо навързва редица митове и фантастични съ-
държания, които проповядва ярко и с мисионерска убеденост. След продължител-
ни дебати той призна в интернет, че е третирал произволно обстоятелствата 
в своя роман, че това са фантазии, които са се продали добре... и нищо повече. 
Всеки друг прочит на това съдържание изглежда много опасен и дори вреден. 

Как да си обясним все пак задълбочаващата се ерозия на ценностите? Да 
не би съвременният човек, не усещайки твърда почва под краката си, да 
изпитва особени страхове? И най-вече, в желанието си да бъде вечно млад, 
да се бои силно от смъртта?

Екзистенциалните страхове винаги са толкова по-големи, колкото по-малко 
вътрешно непротиворечиво е мисленето на човека. Забелязал го е Лев Шестов, 
когато предупреждава за лудостта на разума, който не намира отговори на 
своите въпроси. Тогава прибягва към абсурда като вид реакция на духовния глад. 
Един от тези страхове се поражда от перспективата на смъртта, която без 
Бога е окончателно поражение. Религията има силата да слага ред в човешкото 
мислене, а също и в някакъв смисъл „да допълва” интелектуалното усилие на 
човека.

И накрая, ако използваме заглавието на една от вашите книги, наясно ли сме 
каква Европа искаме? Един политически или исторически проект? Проект, 
основаващ се на ценности или на съвременния консенсус?

В книгата Каква Европа?, издадена преди доста време, задавах въпроса за фор-
мата на континента, който отдавна търси своята идентичност. Неговите 
християнски корени, но също и гръцката, римската, византийската, еврейската 
традиция са важно наследство. Усилените търсения на начин за освобождаване 
от тези традиции и намиране на „нов консенсус” представляват опасно експери-
ментиране с обществата и с цялото културно наследство на много поколения. 
Европа на ценностите не противостои на Европа на политическия проект, а му 
придава основания, надежда и трайност.
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Отец проф. Анджей Зволински

кризата като 

предизвикателство към 

иНтегралНото виждаНе за 

човека

Икономиката и произведените от нея богатства са като водата. И двете 
могат да бъдат благословение, но могат и да се превърнат в проклятие. Без 
силата на водата нямаше да има воденици, електростанции, значително по-слаб 
щеше да бъде търговският обмен между страните. А регулираното течение 
на водите е истинско благо за съвременния свят, защото му позволява да се 
развива. 

По подобен начин подредената икономика, ръководена съзнателно и отговор-
но, става основна сила за обществата, тя е решаваща за благосъстоянието 
на отделните граждани, формира материалното равнище на техния живот. А 
алчността (гр. philarguria) е неподреден стремеж към притежаване на собстве-
ност. Той няма някаква специална мотивация, защото не се вмества в рамките 
на благоразумно удовлетворяваните човешки потребности. Без да се нуждае, 
човек „иска да има”, за да има, и не забелязва, че това желание често засенчва 
по-важни проблеми в живота му. Увлечен от него, той е в състояние да прилага 
насилие, за да придобива блага, не обръща внимание на моралната стойност на 
своя живот, стига до лъжа и подлост, полага неоправдани усилия.

Алчността става причина материалните блага да се превърнат в заветна цел 
за човека. Заради богатството хората са готови да забравят основните нрав-
ствени принципи, да изневерят на законите, които преди са приемали, и дори да 
се отрекат от собствената си вяра. Филип Македонски казва, че всеки град, до 
който може да стигне магаре, натоварено със злато, е лесно превземаем. Защо-
то auro quaeque ianua panditur – златото отваря всички врати. Хората, обладани 
от желание за печалба, от алчност, от жажда да притежават богатства, са 
склонни да отстъпват от нравствените принципи, от задълженията, обетите, 
честта и честността, склонни са да пожертват чувствата си и чувствата на 
близките, да издават тайни, да изменят. В този смисъл това е най-лесният път 
за победа дори над най-трудния враг. И за съжаление Филип Македонски говори 
за нещо, което многократно се повтаря в историята.

Съвременната жажда за притежание също е много силна, а богатството ста-
ва много важно за младото поколение – у някои приема дори форма на житей-
ска мания. Калифорнийският университет вече 40 години провежда анкети сред 
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първокурсниците на тема: „Кое е най-важното в живота ви?”. И непрекъснато 
нараства броят на тези, които смятат богатството за цел и най-висша стой-
ност на живота си. През 1966 г. почти половината от анкетираните избират 
богатството за житейска цел. Но през 2006 г. такава мисъл изказват вече три 
четвърти от студентите (75%). Анализаторите твърдят, че тези резултати 
са свързани с факта, че „децата ни са възприели такива културни ценности 
като: повече, лесно, бързо и приятно”. А на това ги учат самите възрастни. 
Изчислено е, че съвременните родители харчат за децата си 500 процента по-
вече средства (без да се отчита инфлацията), отколкото преди тридесетина 
години. В това се включват и опитите да бъде преодолявана липсата на радост 
у детето чрез харчене на пари. Затова и не могат да ни учудят резултатите 
от изследванията за възгледите на младите хора.

Съвременният човек търси в консумацията източник за удовлетворяване на 
желанията си, за удоволствие и за утвърждаване на собствената значимост. А 
често консумира без аргументация и без нужда. 

Средният американец потребява средно около 1400 кг зърно, а жителят на раз-
виващите се страни – 200 кг. Съдържанието на сметището на един американски 
град може да изхрани един среден африкански град. В самите САЩ лечението на 
последствията от преяждане поглъща толкова средства, колкото изхранването 
на населението на Индия (около 1 млрд. души). Икономистите все по-често пос-
тавят въпроса за диспропорцията между бедните и богатите като проблем, 
който трябва да се разглежда в категориите на нравствеността. Защото само 
статистическите стойности и икономическите и политически аргументи днес 
вече са недостатъчни. (…)

Във времето на криза трябва отново да открием истината за човека и да я 
пазим, за да не позволим човекът да изгуби посоката сред вещите.

Въпросът на псалмиста „Що е човек?” (Пс. 8:5) придружава човечеството от 
самото начало. Той тревожи човешкия ум, който иска да разбере сам себе си. 
Същевременно се отнася към основните философски въпроси. От неговия отго-
вор произтичат редица следствия, обуславящи културния, обществения, полити-
ческия и дори религиозния живот. (…)

Библията разглежда човека в етично-религиозен аспект, от който косвено мо-
гат да бъдат извлечени антропологически изводи. В повечето книги на Стария 
Завет човекът се описва като неделима цялост, на която са присъщи различни 
функции. В последните книги на Стария завет и в Новия завет се открива види-
мо влияние на елинската култура. В човешката природа се различават два еле-
мента – тяло (soma) и душа (psyche), с противоположна нравствена активност. 
Свети Павел пише: „Защото плътта желае противното на духа, а духът – про-
тивното на плътта; те се противят един другиму, за да не правите онова, що 
бихте пожелали.” (Гал. 5:17). Според Божествения замисъл обаче човекът, пред-
ставляващ телесно-душевно единство, благодарение на телесната си природа 
съсредоточава в себе си елементи от материалния свят, които чрез него дос-
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тигат своя връх и издигат глас на прослава на Създателя. Тялото също участва 
в достойнството на „Божия образ”, даден на човека от Твореца.

В Библията понятието личност се отнася също и за Бога. Той се открива на 
първите родители и на избрания народ като Личност, а персоналистичната глед-
на точка е все по-ясно изразена в Новия завет, където за Христа се говори като 
за Син Божий. Личностният Бог явява на хората любовта на трите Божествени 
Лица в Светата Троица. Чрез думите и делата си, описани в Евангелието, Хрис-
тос показва голямо уважение към вътрешните ценности на човешката личност. 
„Чрез своето въплъщение Божият Син се съедини с всеки човек. С човешки ръце 
работеше, с човешки ум мислеше, с човешко сърце обичаше, роден от Дева Ма-
рия, той стана наистина един от нас, подобен на нас във всичко, освен в грях”1.

Първите светоотечески опити за вникване в човешката личност са свързани 
с разглеждането  като индивид, като образец от вида на разумната природа. 
Отличителен белег на личностното битие стават битийната автономност и 
субектната цялост в рамките на вида на разумната природа2. 

Философската и богословската мисъл свързва в едно учение размишленията на 
Аристотел и преданието на Библията. Св. Тома от Аквино, полемизирайки с тен-
денцията към ангелизация на човека, твърди, че той е тяло, живо тяло, разумно 
животно и подчертава, че животинското не може да бъде отделено от човека. 
Душата не толкова живее в тялото, колкото го образува, тя е свързана по-не-
посредствено с него от всички останали неща3. Тялото и душата са две непълни 
субстанции, които образуват при свързването си една пълна субстанция, едно 
пълно субстанциално битие, една природа и една човешка личност4.

Въпреки множеството различни гледища, продължават да бъдат актуални думи-
те на Макс Шелер: „Няма епоха от човешкото знание, в която човек да е станал 
същество толкова проблематично за самото себе си, както днес”5. 

Философското направление, което приема личността за най-висша ценност, се 
нарича персонализъм. Макар терминът да е относително нов, направлението 
има дълга история. Защото още античността забелязва някои от категориите 
на личността. Основите на персонализма се свързват с философията на св. 
Тома от Аквино. А християнството е най-тясно свързано с персоналистичното 
мислене за човека. Всички разсъждения на християнската социална философия 
приемат за своя изходна точка концепцията за човешката личност като основ-
на реалност и субект на обществения живот. Терминът личност (гр. prosopon, 
лат. persona) преживява в семантичното си развитие дълга еволюция. Той е 

1	 Втори	ватикански	събор,	Догматична	конституция	Gaudium et spes,	т.	22.	Срв.	също	Евр.	4:15.
2	 I.	Dec,	Niektóre dawniejsze i współczesne próby rozumienia osoby w filozofii chrześcijańskiej,	Communio,	3:	
1983,	nr	14,	s.	104-105.
3	 Повече	 за	 това:	K.	Kaczmarek,	Prakseologia świętego Tomasza z Akwinu,	 seria:	 Studia	 i	Materiały.	Wydział	
Teologiczny	Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu,	nr	24,	Poznań	1999,	s.	68-72.
4	 Срв.	J.	Galarowicz,	W drodze do etyki odpowiedzialności,	t.	2:	Ukryty blask dobra,	Wydawnictwo	Naukowe	PAT,	
Kraków	1998,	s.	76	–	77,	153	–	155.	Por.	R.	Ingarden,	Książeczka	o	człowieku,	Kraków	1972,	s.	19-40.
5	 M.	Scheler,	Die Szellung des Menschen im Kosmos (Мястото на човека в космоса),	Darmstadt	1928,	s.	13.
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свързан с античния гръцки театър, където prosopon най-напред означава мас-
ката, използвана от актьорите по време на театралното представление, след 
това – представяното от тази маска лице от драмата, изпълняваната от ак-
тьора роля. Латинският термин personare означава звуча, зазвучавам. Във всеки-
дневния език терминът persona влиза значително по-късно и най-напред обозна-
чава забележителните хора, а впоследствие – всеки човек. В римския юридически 
език от II в. persona означава юридическо лице. Едва по-късно терминът навлиза 
във философията и богословието. През VI в. той се употребява в класическа-
та дефиниция на Боеций като синоним на термина ипостас (срв. гр. hypostasis, 
което означава реалност с автономен, самопроизволен характер, отговарящ 
на лат. unio) и служи за обясняване на тайната на Светата Троица и тайната 
на Въплъщението. Днес понятието личност се използва във всяка област на 
знанието, занимаваща се с човека6. Кардинал Карол Войтила пише в една своя 
статия: „В първите векове на християнството категорията личност навлиза в 
учението на Църквата, за да може (донякъде) да спомогне за уточняването на 
откровеното divinum (божествено). Днес, след толкова векове, тя представлява 
ключово понятие в съвременния спор за humanum” (човешкото)7. И подчертава, 
че любовта има личностен характер, разбираема е единствено като взаимно 
съотнасяне между личности. От „градивото” на чувствата и желанията човек 
изгражда голямата и истинска любов или я пропилява8.

Понятието персонализъм въвежда в края на ХIХ и началото на ХХ век Шарл Ре-
нувие9, който твърди, че личността е най-висшата категория и се опитва да 
превърне доктрината за личността в светска, философска, рационална религия. 
Последната му книга от 1903 г. е озаглавена Le Personnalisme (Персонализмът). 
Понятието става популярно, благодарение на Еманюел Муние10, създател на ме-
сечника Еспри, започнал да излиза през 1932 г., и автор на Manifeste au service du 
personnalisme (Манифест в служба на персонализма) (1936 г.)11.

Вторият ватикански събор в своите документи за човека учи: „Човекът, пред-
ставляващ телесно-душевно единство, благодарение на телесната си природа, 
е средоточие на елементи от материалния свят, така че чрез него те дости-
гат своя връх и издигат глас в доброволна похвала на Твореца. (...) Не греши 
човекът, когато се смята за по-висш от телесните неща, а не само за част 
от природата или за анонимна част от държавната общност”12. А „човешката 
природа – според Роман Ингарден13 – представлява непрекъснато усилие да се 

6	 J.	Majka,	Filozofia	społeczna,	Wrocław	1982,	s.	120.	
7	 Срв.	A.	Rodziński,	Komunionistyczna wizja kultury,	w:	Człowiek	w	społeczności,	Niepokalanów	1988,	s.	13-14.
8	 K.	Wojtyła,	Miłość i odpowiedzialność (Любов и отговорност),	Lublin	1982,	s.	124.	Срв.	J.	Śliwak,	Altruizm	a	
miłość,	Analecta	Cracoviensia,	2003,	t.	35,	s.	71-75.
9	 Шарл	Ренувие	(1815–1903)	–	френски	философ	неокантианец	и	персоналист.	–	Б.ред.
10	 Еманюел	Муние	(1905–1950)	–	френски	философ,	основоположник	на	персонализма	и	основател	на	сп.	
Еспри.	–Б.ред.
11	 T.	Terlecki,	Krytyka personalistyczna,	Warszawa	1987,	s.	23.
12	 Втори	ватикански	събор,	Догматична	конституция	Gaudium et spes,	т.	14.
13	 Роман	Ингарден	(1893–1970)	–	полски	философ	феноменолог,	известен	със	своите	изследвания	в	областта	
на	етиката	и	естетиката.	–	Б.ред.
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прекрачва границата на животинското, укрито в човека, и да се израства над 
нея чрез човешкото и чрез ролята на човека като творец на ценности”14. Израз 
на това усилие е културата, която представлява комплекс от факти, в които 
човек отново и отново изразява себе си. Творбите на културата съществуват 
по-дълго от човека и свидетелстват за него. „Това е свидетелство за духовния 
живот, а човешкият дух живее не само чрез това, че владее материята, а живее 
сам в себе си със съдържания, които са достъпни само за него и за него придоби-
ват значение. С други думи, живее с истината, доброто и красотата, способен 
е да изрази вътрешния си живот навън и да го обективизира в творбите си. 
Затова и човекът като творец на културата по особен начин свидетелства за 
човешката същност”15.

Персонализмът смята човешката личност за най-висша форма на съществува-
не. Муние заявява: „Човешката личност е единствената реалност, която позна-
ваме и която същевременно създаваме отвътре”. По своята дефиниция личност-
та е онова, което не може да се повтори два пъти. Човекът е нещо единствено, 
неповторимо, което не може да бъде заместено от никой друг и от нищо друго. 
Всяка личност представлява свят за себе си. Всяка личност е „мярата на всич-
ки неща”16. Нейни признаци са: единство и телесно-духовна цялостност, автоно-
мия и свобода, иманентност, неповторимост, откритост и динамизъм17.

Религиите третират човека като битие, което само по себе си не е нито мъд-
ро, нито пък знае как да постигне блаженство и спасение, което е слабо и несъ-
вършено. Същевременно всички те сочат възможностите, скрити в самия човек. 
Истината за човека, съдържаща се в религията, по същество припомня онова, 
което е най-важно. Човекът, бидейки сам за себе си бездна, може да запълни 
пропастта в себе си единствено с Безкрайния и Вечния18.

От основните богословски и философски принципи на християнския персонали-
зъм са изводими следните белези на човешката личност:

Теоцентричност – всичко, което произхожда от Бога, се стреми към Него.

Христоцентричност – двете свързани в Христос величини – божественото и 
човешкото, налагат ново виждане за човека.

Антропоцентричност – човекът представлява средоточие на всички човешки 
дейности и това означава, че:

човекът е цел сам по себе си;

човешката личност е независима от законите и разпоредбите на външни едини-

14	 R.	Ingarden,	Książeczka o człowieku,	Kraków	1987,	s.	25.
15	 K.	Wojtyła,	Chrześcijanin	a	kultura,	Znak,	1964,	nr	124,	s.	56-57.
16	 Срв.	максимата	на	Протагор:	Рanton chrematon metron anthropos (Човек е мяра на всички неща).	–	Б.пр.
17	 T.	Terlecki,	Krytyka personalistyczna...,	цит.	съч.	с.	27.
18	 W.	Granat,	Personalizm chrześcijański,	Poznań	1985,	s.	517-549.
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ци, в постъпките си може да се ръководи от собствената си воля;

всички хора са равни по естество;

всички хора притежават едно и също достойнство;

образец за човешката активност трябва да бъде Творецът и Спасителят;

човешката личност е насочена към трансценденцията;

човекът е индивидуално битие – в своята същност, отделена от всички неща и 
от всички други личности19.

Виждането за човека е ключово за цялостното католическо учение за всякакви 
обществени отношения, в това число и за любовта. Личността е затворен 
свят, но притежава естествената тенденция да прекрачва своята изолация и 
да създава отношения с други личности. Добри са онези обществени отноше-
ния, които се основават на истината, на действителното отваряне на човека 
към другия, и са свързани с желание за сътрудничество при осъществяването 
на общо благо, водейки към истинско партньорство, т.е. към признаване на 
равенството на личностите. Понякога, при по-нататъшно прекрачване на меж-
дуличностното пространство, партньорите са готови да си сътрудничат във 
всички стремежи и във всички житейски измерения. Тогава може да се говори 
за пълно сливане на целите в такъв смисъл, че двамата се грижат за общо-
то благо като за свое и за благото на партньора – не по-малко, отколкото за 
своето. Отношението „Аз–Ти” се превръща в отношение „Ние”. Това е отноше-
нието, което определя доброжелателната любов (amor benevolentiae). А пълната 
любов е любовта на цялостното единение и отдаване, свързана с готовност 
за жертва, за подчиняване на своите стремежи и желания на тези на другия, за 
отказ от своите цели, а дори и от своя живот. Мотив за такова отдаване са 
най-висшите ценности, които в някаква форма се откриват в партньора, или се 
свързват с него20.

Муние твърди, че „личността от самото си начало е движение в посока към 
нещо, което не е самата тя. Личността не е съществуване в себе си, а към 
нещо (...) Личността намира себе си само тогава, когато губи себе си (...) Ли-
чността не е клетка дори на обществото, а е връх, от който тръгват всички 
пътища на света”. Той определя това движение като устремено да очовечи, да 
включи нещата и явленията в обхвата на човешката действителност. „Чове-
кът – личност, пише той по-нататък, не е човек, който живее в уединение, това 
е човек обкръжен, въвлечен, призван”21.

Любовта представлява интегрална част от личността и със сигурност никога 
не може да изгуби личностния си характер. Затова и сетивното желание, макар 

19	 Gurres,	Czy	religia	zna	czloveka,	Communio,	2:1982,	nr.	8,	s.	76-81.
20	 P.	Góralczyk,	Teologiczna wizja człowieka jako podstawa nauki społecznej Kościoła,	Znaki	Czasu,	1989,	nr	16,	s.	
84.Срв..	J.	Majka,	Filozofia...	цит.	съч.,	с.	328-332.
21	 Цит.	според	T.	Terlecki,	Krytyka personalistyczna...	цит.	съч.,	с.	28-29.
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и да може да бъде съставна част от любовта, все още не е любов. Но и свръх-
естествената любов също не изключва, а допълва естествената любов. Както 
правилно отбелязва К. С. Луис22: „Опасно е да се внушава на някого, че трябва да 
прекрачи границите на земната любов, когато истинската трудност за човека 
е самото  постигане. Несъмнено е лесно все по-малко да обичаме ближния и да 
си въобразяваме, че става така, защото все повече се учим да обичаме Бога, но 
истинската причина може да бъде съвсем друга”23. Защото свръхестествената 
любов не неутрализира, а задълбочава и придава трансцендентно измерение на 
естествената любов.

Самата естествена любов и реализацията  във връзките на майчинството 
и бащинството е един от факторите, които (наред с вярата, надеждата, при-
съствието, благото и истината в света) са безусловно необходими като въ-
трешни причини, образуващи семейството. Липсата на любов прави невъзможно 
възникването на семейство или го унищожава. И така, любовта, наред с оста-
налите фактори, прави от семейството онова, което то е по своята същност24.

Вторият ватикански събор изразява подобно отношение към човешката личност 
с думите: „Вярващи и невярващи са почти напълно съгласни, че всички неща на 
земята, трябва да бъдат насочени към човека, който е техен център и връх”25. 
За отношенията с другите хора съборът припомня: „Не можем да се обръщаме 
към Бога като към Отец на всички, ако не сме съгласни да третираме като 
брат когото и да било от човеците, създадени по образ Божий”26. Свети Авгу-
стин пише: „Какво е любовта? (...) Любовта произлиза от някого, който обича, 
и обхваща някакъв обект. Следователно в любовта има три неща: обичащият, 
обичаното и самата любов. И така, какво е любовта, ако не живот, свързващ 
две същества или устремен към тяхното единение: на обичащия и на обичано-
то”. Св. Тома от Аквино определя любовта като „желаене доброто на някого”. 
Добавя обаче, че наред с доброжелателството е необходимо и единението. Кар-
динал Карол Войтила в труда си Любов и отговорност описва любовта с думи-
те: „В обективния си профил любовта е междуличностен факт, тя е взаимност и 
приятелство, основано на някаква общност в доброто, така тя е винаги едине-
ние на двама души, а може да се превърне и в тяхна взаимна принадлежност”27. 
Франчишек Савицки във Философия на любовта причислява към съществените 
атрибути на любовта желанието за единение, копнежа за добро за обичаната 
личност, трайното единение. А Ерих Фром28 приема за основни елементи на лю-

22	 К.	С.	Луис	(1898–1963)	–	британски	литературовед,	християнски	публицист	и	писател:	Обикновено христи-
янство, Писма на Душевадеца,	станал	световноизвестен	с	Хрониките на Нарния.	–	Б.ред.
23	 К.	С.	Луис,	Четири пъти любов,	Верен,	София.
24	 M.	Gogacz,	Metafizyczne ujęcie rodziny,	w:	Spojrzenie	na	współczesną	rodzinę	w	Polsce,	Warszawa	1986,	s.	329-
335.
25	 Втори	ватикански	събор,	Догматична	конституция	Gaudium et spes,	т.	12.
26	 Втори	ватикански	събор,	Декларация	за	отношението	на	Църквата	към	нехристиянските	религии	Nostra 
aetate,	т.	5.
27	 Карол	Войтила,	Любов и отговорност,	цит.	съч.
28	 	Ерих	Фром	(1900–1980)	–	австро-американски	психоаналитик,	автор	на	книгата	Изкуството да обичаш 
(1956).	–Б.ред.
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бовта „грижата, чувството за отговорност, уважението, познаването”29.

Любовта се появява като отговор на чувството и съзнанието за липса. Към 
нейните белези се отнасят: изключителността – желанието да се изгради из-
ключително единство, обхващащо биологическата, психологическата, общест-
вената и религиозната сфера; силата да променя личността – това е движение, 
в което личността развива даденостите си в най-висока степен, достига иде-
алната за себе си форма, „връща се в рая”; отвореност за любов към другите – 
полилюбовта е одобрение и признаване на качествата и белезите, определени 
от обекта на любовта и присъстващи в други области, достъпни за обичащия30.

Тялото е елементът, който свързва човека с външния свят. На най-ниско поз-
навателно ниво другият човек се явява като материален обект. Той бива „ло-
кализиран” чрез различните сетивни полета на наблюдателя (допир, топлина, 
мирис, вкус, болка, сетивно удоволствие)31. И онова, което първо се открива при 
срещата с другия човек, е, че той е телесно същество, homo somaticus, а не 
например „чист дух”. 

Специфичен белег на човека обаче си остава способността му да обича. Въпреки 
многото дефиниции на любовта и различното  разбиране, във всички нейни пре-
въплъщения се появява един общ елемент – стремежът към единение. Любовта 
става причина двама души да станат в някакъв смисъл една личност, макар 
това никога да не може да се осъществи напълно, защото в тялото и душата 
си те ще останат отделни. Но начинът, по който се разбира човекът и се мисли 
за него, е решаващ за начина, по който се разбира любовта, както и търсеното 
и мечтано единство, за което става дума.

Тялото и душата – мислени от началото на философията като безспорни еле-
менти на човешката същност, не могат да стават предмет на игра на парт-
ньорите. Защото те очертават една област от истината за човека, оставена 
да бъде откривана – индивидуално и в общност – от обичащите се.

Превод от полски: проф. В. Малджиева

29	 S.	Kowalczyk,	Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego,	Wrocław	1986,	s.	23-24;	J.	Bukowski,	Zarys filozofii 
spotkania,	Znak,	Kraków	1987,	s.	115-139.
30	 K.	Janowska,	Kochając wracamy do raju. Rozmowa o miłości z filozofem prof. Krzysztofem Michalskim,	Polityka,	
2004,	nr	24	(2456),	s.	60	–	63.	Срв.	Z.	L.	Starowicz,	Współżycie seksualne jako wyraz miłości, в: Erotyka w aspekcie 
zdrowia psychicznego,	pod	red.	M.	Grzywak-Kaczyńskiej,	Instytut	Wydawniczy	Pax,	Warszawa	1973,	s.	25-38.
31	 Срв.	A.	Węgrzycki,	O poznawaniu drugiego człowieka,	Wydawnictwo	Naukowe	PAT,	Kraków	1992,	s.	23-25,	33-
38,	81-82.
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На 19 ноември 2009 г. белгийският политик 
Херман ван Ромпой (р. 1947) беше избран за 
първия председател на Европейския съвет 
след създаването на тази длъжност от Ли-
сабонския договор. Израснал в семейството 
на професор по икономика, той завършва ико-
номически науки в Католическия универси-
тет в Лувен (1971). Политическата му кари-
ера е свързана с партията на фламандските 
християндемократи (Christen-Democratisch en 
Vlaams), която той оглавява в периода 1988–
1993 г. Заемал е последователно важни пос-
тове в управлението на Белгия, като за осо-
бено успешен се смята периодът 1993–1999, 
когато Херман ван Ромпой е вицепремиер и 
министър на финансите. Оглавеното от него 

на 28 декември 2008 г. правителството изведе страната от политическата криза, по-
родена от сепаратистките настроения в предходното правителство на фламандеца Ив 
Льотерм. Ван Ромпой е политик интелектуалец, убеден европеец, католик, баща на че-
тири деца, известен със страстта си към поезията хайку. Публикуваният тук текст 
Du personnalisme  l’action politique (www.grandesconferences.be/files/VanRompuy) е публична 
лекция, изнесена през декември 2009 г. в рамките на „Големите католически конферен-
ции”, които се провеждат в Брюксел от 1931 г. Текстът се публикува със съкращения.

Херман ван Ромпой

от персоНализъм към 

политическо действие 

I. Няма Realpolitik без Idealpoltik1

В политиката по-често става въпрос за сметки, отколкото за мечти, по-скоро 
за факти, отколкото за идеи... Но тези сметки и факти са подчинени на избори: 
всъщност правенето на политика винаги означава да се извърши избор между 
възможности. Дори на пръв поглед всички тези избори да изглеждат обективни, 
трябва да признаем, че един политик никога не взима своите решения само въз 
основа на рационални мотиви – политикът също е човешко същество, а човеш-
кото същество е нещо повече от калкулиращо същество. При демокрацията на-
родният избраник е в тесен контакт с народа, който също е чувствителен към 

1	 Терминът	Realpolitik	 (нем.–	реална	политика)	е	използван	за	първи	път	през	XIX	в.	от	канцлера	Ото	фон	
Бисмарк,	 за	 да	 обозначи	провеждането	на	външна	политика,	 която	отчита	 съотношението	на	 силите	и	на-
ционалния	интерес.	В	случая	Ван	Ромпой	противопоставя	на	този	користен	„политически	реализъм”	термина	
Idealpoltik	(политика	на	идеите).	–	Б.пр.
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рационални и ирационални аргументи. В този случай рационалността означава 
стремеж към обективност, към средносрочни и дългосрочни цели, като опит да 
се отдели време за размисъл, а не да се следват спонтанни импулси и временни 
настроения, които е възможно да противоречат на нашите интереси.

„Measures, not men” (Мерки, не хора) – това е идеалът на британския парламент 
през осемнадесети век в търсене на обективност. Британският държавник и 
талантлив оратор Джордж Канинг (1770–1827) помита тази хипотеза с думите: 
„Спрете да припявате „Measures, not men”, защото така излиза, че сбруята 
тегли каруцата, а не конят. Не, господине, ако направим сравнение, ще видим 
разликата и затова заявявам: хората са всичко, а мерките са нищо”.

Както казваха във Франция по време на последните президентски избори: „Хора-
та не се мобилизират чрез мерки, а чрез ценности и смисъл”. Мерките същест-
вуват, защото са въведени от хората и са оправдани само когато са в служба 
на хората. Добавям от себе си, че тяхната цел е постигане на конкретен резул-
тат или избягването на нещастие. Мерките трябва да доведат до прогрес за 
човека, реално доловим прогрес във всекидневието, а не в някакъв далечен или 
химеричен рай. Ще цитирам Карл Попър2, който казва: „Ако не искаме светът 
отново да се плъзне в нещастието, нека изоставим мечтите си за най-добрия 
от всички възможни светове. Това не трябва да ни пречи да бъдем създатели 
на един по-добър свят, но скромни негови създатели. Трябва да се задоволим с 
мисията си да намаляваме непрекъснато страданието, да се борим със злото, 
което може да се избегне, да изтръгваме злоупотребите от корен”.

Накратко, в политиката става дума за конкретното щастие на хората. Полити-
ката е битка за власт, но също и действие в служба на човека, което осигурява 
възможността за щастието. Ето защо политическото действие има за своя 
отправна точка цялостната визия за човека и обществото.

Затова няма Realpolitik без Idealpoltik. Рационалната политика почива върху идеи, 
но за предпочитане е те да не се превръщат в обект на оглушителна реклама, 
защото прекомерната комуникация и екзалтацията на чувствата най-често 
прикриват недотам благородни намерения. И след това доверието на избира-
телите в партиите ще става все по-слабо, а пропастта между реторичните 
илюзии и реалностите на фактите непрекъснато ще се задълбочава. В своята 
книга Човешката ситуация Хана Арент3 пише: „Властта се упражнява единстве-
но там, където действието и словото не поемат по различни пътища, където 
думите не са изпразнени от смисъл, а действията не са изпълнени с насилие”. 

Политическото действие може да тръгне от даден проект или пък да бъде 
съпроводено от факти, външни на това действие. Обикновено политиците реа-

2	 Карл	Попър	(1902–1994)	британски	философ,	един	от	най-видните	представители	на	философията	на	на-
уката	и	либералната	теория	в	ХХ	в.,	автор	на	прочутото	изследване	Отвореното общество и неговите врагове 
(1945)	–	Б.пр.
3	 Хана	Арент	(1906–1975)	–	немско-американски	политически	философ.	Сред	по-известните	 	книги	са	Про-
изходът на тоталитаризма (1951),	Айхман в Иерусалим. Изследване върху баналността на злото	(1963),	както	и	
Човешката ситуация	(бълг.издание	1997).	–	Б.пр.



2010 / брой 5 (52)

23

гират на тези факти само когато биват изправени с гръб до стената или пък 
са се озовали пред пропастта – както например при сегашната финансова кри-
за – което би могло и да се окаже нещо положително. Обстоятелствата могат 
да бъдат благоприятен случай. Канцлерът Хелмут Кол приветства рухването 
на Берлинската стена, за да обедини своята страна. Историята минаваше пред 
вратата. Трябваше да се направи избор и да се действа. Попитали един ден бри-
танския премиер Харолд Макмилън4 от какво се опасява най-много: „Events, dear 
boy, events”5. Но не. Събитията не би трябвало да са някаква фаталност. 

Обстоятелствата позволяват политическите идеи да бъдат възприети от об-
щественото мнение. Политиката трябва да си остане взаимопроникване между 
идеологията (визията) и събитията, задаващи ритъма на живота в една страна 
или на даден континент. Без идеология или визия политикът непрекъснато си 
сменя мнението, превръща се в нещо като стрелка на пътепоказател, която 
вече не сочи пътя, а посоката на вятъра. Народ без визия погива, както е казано 
в Стария завет. 

Политиката надхвърля понятието „добро управление”, но няма нищо общо с фаб-
риката за мечти. Политиката предполага визия, но трябва да осъзнава своите 
граници. Политиката функционира в реалния свят с всички негови ограничения. 
Ако политиката напусне реалността, тя може да стане опасна. Визията е нещо 
по-различно от Третия райх или комунистическата държава на Бъдещето.

В една демокрация властта е относително ограничена и силно разделена. Тя е 
контролирана от многобройни „checks and balances”6, от групите за натиск, без 
да споменаваме глобализацията. Политиката следователно е изградена от ком-
промиси. Разбира се, има граници на компромиса. Но аз отхвърлям максимата, че 
компромисът винаги компрометира.

II. Човекът и държавата

Във време на търсене на компромис продължаваме да си задаваме следния въп-
рос: защо правим всичко това? Целта не е само материалният просперитет, 
а и качеството на живота. Демокрацията е нещо повече от гаранция за ико-
номически растеж, дори в период на криза, както е днес. В своята берлинска 
реч, произнесена през март 2009 г., германският президент Хорст Кьолер заяви 
следното: „Искаме не само да бъдем добри демократи толкова дълго, колкото 
твърдят, че можем да си го позволим, но и се опитваме да прекратим обвързва-
нето и подкрепата в нашето общество на принципа „винаги повече”.

Просперитетът никога не може да бъде цел сама по себе си. Просперитетът е 
базисно условие за живот, което надхвърля понятия като богатство и прите-

4	 Харолд	 Макмилън	 (1894–1986)	 –	 британски	 консерватор,	 министър-председател	 на	 Великобритания	
(1957-1963).	–	Б.пр.
5	 „Събитията,	скъпо	момче,	събитията”	(англ.)	–	Б.пр.
6	 „Тежести	и	противотежести”	(англ.)	–	термин,	с	който	в	правно-политическа	теория	се	обозначава	системата	
от	мерки	за	разделението	на	властите	и	взаимния	контрол	между	тях	при	демокрацията,	обосновано	още	от	
Монтескьо.	–	Б.пр.
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жание, за да се превърне в живот на благоденствие и щастие. Нека го кажем с 
думите на Едгар Морен7: „Трябва да интегрираме любовта и науката в една по-
литика на цялостния човек”. Бих искал да задълбоча този размисъл: настоящата 
икономическа криза е породена от криза на ценностите. Това „обогатявайте се” 
за някои доведе до обедняването на мнозина. Трупането на богатство заради 
самото богатство приключи зле. Без ценности няма просперитет. 

Персоналистката визия за човешкото същество, за обществото и политиката 
извежда гражданина от тази дилема, доколкото акцентира както върху свобода-
та, така и върху отговорността, без да се очаква всичко от държавата. Една 
държава няма нито капацитет, нито правото да играе ролята на „предприемач” 
в съвместния живот. Дори и най-могъщата държава не може да компенсира сто-
пяването на фондовете и натрупаните задължения, дължащи се на неблагоразу-
мието и липсата на креативност у гражданите.

Отговорността е най-пренебрегваната ценност днес, въпреки че винаги сме 
отговорни пред някой друг. Такъв е самият смисъл на думата „отговорност”. 
Ето защо всеки човек е призван да даде доказателство за своя предприемчив 
дух, сам да предприеме нещо, да направи нещо с живота си. Което означава: да 
направи нещо за другия. Всеки човек, разбира се, има нужда от уважение, любов, 
признание, от възможност да развие своите таланти и амбиции. Ние не сме 
светци и герои, но трябва да надмогнем самите себе си.

III. Персонализмът

Персонализмът в никакъв случай не отрича важността на държавата (и на по-
литиката), той избира за отправна точка отговорността на човешкото съще-
ство – субект не само на права, но и на отговорности. Тъкмо тази комбинация 
от свобода и отговорност, от права и от задължения изгражда достойнството 
на човека. Институциите не биха били възможни без тези ценности. Една дър-
жава без гражданско чувство и вътрешен живот е обречена на разруха и разпад. 
Такова е голямото заключение, до което достига Токвил8 още преди два века.

Убеден съм, че тъкмо заради усета си за достойнството на човека персонализ-
мът е на път да бъде оценен наново във времена, когато господстват техноло-
гичното познание и научното разбиране. В епоха, проявяваща интерес най-вече 
към законите на природата, наистина съществува голям риск човекът да бъде 
сведен до съвкупност от „генетични нагони” – някои дори претендират, че 
всичко, което вършим, се ръководи от „инстинкта за съхраняване на нашите 
егоистични гени”. Напротив, човекът е призван към свобода и отговорност към 
другия, въпреки всички ограничения. „Човекът се измерва според препятствия-
та”, казва Сент-Екзюпери.

Факт е, че във времето на технологиите е изкусително философията и полити-

7	 Едгар	Морен	(1921)	–	френски	социолог	и	философ,	разработил	„комплексна	теория	за	света”.	–	Б.пр.
8	 Алексис	дьо	Токвил	(1805–1859)	–	френски	политически	мислител	и	историк,	известен	с	книгите	си	Демо-
крацията в Америка	(1835–1840)	и	Старият режим и революцията	(1856).	–	Б.пр.	
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ческата мисъл да се сведат до най-обикновена безличностна техника. Персона-
лизмът обаче иска човекът да надмогне необходимостта. Свободата е завоева-
ние. Тя изисква усилия. Етиката и културата са избор. 

За пръв път терминът персонализъм е използван от германския философ и теолог 
Фридрих Шлайермахер през 1799 г. През 1830 г. Джон Хенри Нюман, тогава още 
англикански свещеник, а по-късно католически кардинал, цитира в една от свои-
те проповеди, произнесени в Университета в Оксфорд, the metod of personation 
(метода на персонализацията). Неговият колега Джон Грот от Университета в 
Кеймбридж определя собствения си метафизически подход като „персонализъм”. 
Постепенно в цяла Европа се развива персоналистка традиция – в Германия с 
Макс Шелер, във Франция с Шарл Ренувие, а по-късно Еманюел Муние, Габриел 
Марсел, Жак Маритен и Пол Рикьор, след тях и Еманюел Левинас. 

Дори и тези подходи да се различават, всички те поставят в центъра човека: 
човекът като личност, този човек, който се представя не като чисто автоно-
мен индивид, а като индивид в отношение на солидарност – човекът като подо-
бен, индивид, надарен с права и задължения; човекът, чувстващ се призован от 
лицето на другия, призван да му помогне да се изгради; някой, който много цени 
своята свобода и по тази причина дава приоритет на Свободите. Човекът не е 
резултат от делението на един милион на един милион. Всеки човек е уникален. 
В християнския персонализъм той е дете на Бога, а всеки обича детето си. 

Ние, дори още повече от бащите си, сме привързани към нашата свобода. Но 
дали сме така привързани към Свободите? Заслепени от собствената си сво-
бода, не успяваме в напълно да проумеем, че без големите Свободи губим и тра-
диционната свобода. Егоизмът води до края на демокрацията. Нашата полити-
ческа система не може да функционира без гражданско чувство, без размисъла 
за другия. Нашата демокрация се нуждае от подкрепата на вътрешноприсъщи 
ценности. Нещо, което Токвил ни е обяснил още преди 200 години.

Индивидуалната свобода не може да се прехвърли от частната в обществена-
та сфера, ако няма общностен смисъл. Паралелно на индивидуалната свобода 
се налагат връзки на солидарност, позволяващи на човека да намери вътрешно 
равновесие, да увеличи шансовете си за щастие. Отношението между индивиду-
алната свобода и връзките на солидарност издига индивида в ранг на личност. 
В това е голямата разлика между индивидуализъм и персонализъм. No man is an 
island, entire of itself – every man is a piece of the Continent; a part of the main (Никой 
човек не е остров, сам на себе си оставен, всеки е дял от материка, частица 
от цялото9), казва Ърнест Хемингуей, цитирайки британския поет Джон Дън, 
живял през XVII в.

Британско-германският социолог Ралф Дарендорф, починал през 2009 г., напълно 
основателно прави следната бележка: „Историята, домашното огнище, близки-
те, вярата са характерни елементи за социалните връзки, които освобождават 
индивида от празнотата на едно общество, изключително ориентирано към 

9	 Стиховете	на	Джон	Дън	са	епиграф	към	романа	на	Хемингуей	За кого бие камбаната.	–	Б.пр.	
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постижението и конкуренцията…”. И не е случайно, че тези връзки надхвърлят 
човека в изначалния смисъл на думата „религия” – от латинския глагол religare, 
което означава „свързвам”.

Този социален капитал се губи според американския социолог Робърт Пътнам 
заради технологичната еволюция, както и заради аудио-визуалните медии. Всеки 
е пред своя телевизор или пред своя компютър, което намалява социалните или 
семейни контакти. Нищо не замества близостта.

Вече цитираните „персоналисти”, колкото и да са различават, съзират една 
трансцендентност, някаква духовна концепция под персоналистичния образ на 
човека. Белгийският професор отец Албер Дондейн (от Католическия универси-
тет в Лувен), наставник на цяло поколение фламандски студенти и основател 
на кръга „Universitas” обобщава: „Благодатта на вярата предлага на човека бли-
зост с Бога, която не го отдалечава от земното и историческо съществуване, 
напротив, тя му поверява нова отговорност за всеки ден от живота и от исто-
рията на човечеството”.

В персоналистката мисъл свободата и отговорността са свързани и са в равно-
весие. Свободата е ценно благо, благо, което укрепва хората. Но свободата не 
може в нито един миг да се превърне в право на по-силния. Свободата не може 
да бъде издигана като знаме, за да лиши другия от неговата свобода. Неограни-
чената свобода също може да доведе до робство. В заключение, за да се защити 
свободата на всички, тоест, за да я направим достъпна за другите, личната 
свобода трябва да познава граници. Трябва да бъдем свободни не само в смисъла 
на освободени, а в позитивен смисъл.

В трета и четвърта глава на съчинението си Интегралният хуманизъм Жак 
Маритен10 се спира върху двойната отговорност на държавата и на гражда-
нина: модерното политическо държавно управление трябва да създава „bonum 
commune” (общото благо) чрез сътрудничество на всички граждани, като се 
зачита свободата на личността в рамките на общото благоденствие.

Съвместната отговорност на всички граждани за общото благоденствие е 
ключова мисъл за персонализма, който според Жак Маритен схваща човешката 
личност като духовна природа, надарена със свободен избор и следователно ав-
тономна по отношение на света. Общностният аспект заема централно място 
в персонализма, без да накърнява човешката свобода и свободата на съвест-
та. Целта във времеви план е общото благоденствие, надхвърлящо простото 
обобщаване на индивидуални интереси. Но общото благоденствие или bonum 
commune също не е крайната цел; то е подчинено на това, което Маритен на-
рича „извънвремево благо” на човешката личност: сдобиването със свобода и 
морално съвършенство.

За един персоналист следователно не съществува страна-фар или държава-мо-

10	 Жак	Маритен	(1882–1973)	–	френски	католически	философ	неотомист.	В	книгата	си	Интегралният хумани-
зъм	(1936)	той	очертава	принципите	на	християндемокрацията.	–	Б.пр.
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дел. Той напълно осъзнава, че този идеал е непостижим, защото си дава сметка, 
че двата мотива на човешкото действие са алтруизмът и егоизмът. Алтру-
измът и егоизмът са тандем, позволяващ на човека да напредне по пътя на 
живота. И защото човекът е слаб, съвършенството никога няма да е от този 
свят. Светът подлежи на усъвършенстване. Търсенето на окончателната об-
ществена организация – на Земния рай – е дори опасно. То ще превърне човека 
в това, което той не е и никога не ще може да бъде. „Човекът не е нито ангел, 
нито звяр и който иска да създаде ангел, създава звяр”, казва Блез Паскал. Тъкмо 
защото Идеална държава не съществува, нейната роля е едновременно значима 
и относителна. Политиката е във всичко, но не всичко е политика. Политика-
та често съпътства цивилизацията – особено в рамките на политическата 
демокрация – но не винаги поражда цивилизация. Политиката, разбира се, има и 
цивилизационна роля.

IV. Политическото действие

Основната политическа арогантност се състои в убеждението, че би могло по 
пътя на законодателството и регламентирането да се създаде ново общество, 
нова човешка и общностна визия. Науката, икономиката, културата и най-накрая 
глобализацията са тези дадености, които по-скоро придават плът на цивилиза-
цията, отколкото политиката. 

Политиката трябва да остане в служба на цивилизацията, на човека и на об-
ществото, тоест на съвкупността от човешки същества като индивиди и 
личности, включени в множество връзки на солидарност, на взаимни интереси 
и организации на гражданското общество; тази съвкупност се основава върху 
триада, състояща се от пазара, държавата и гражданското общество.

Персонализмът придава голямо значение на семейството и на гражданското 
общество. Защото тъкмо в лоното на тези само-организации човекът става 
„личност”. Когато мъжете и жените живеят по изолиран начин, без връзка или 
със съвсем малка обвързаност между тях, те се превръщат в хора, обзети от 
тревога, които съзират в другия само враг. Самотата укрепва негативните 
чувства. Популисткото говорене се приема по-добре в среда, където властва 
идеята за другия като враг.

Властите трябва да насърчават самоорганизирането на гражданите. В учили-
щето, на работа, в театъра, в рамките на домовете, на асоциациите, на църк-
вите, на кварталите (…) Тъкмо в това обкръжение хората стават граждани, 
движени от убеждения. На властите се пада да поддържат, доколкото могат, 
този социален и семеен капитал, който толкова ни липсва днес. Обществото, 
разбира се, е станало по-индивидуалистично, но социалните връзки винаги ще 
продължат да съществуват и те не престават да се умножават. И колкото 
по-сложно е обществото, толкова повече човек трябва да разчита на солидар-
ността, за да упражнява своите свободи. 

Солидарността е още по-важна в труден период, когато човекът и неговите 
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институции, изпадайки в страх, имат тенденцията да отдават приоритет на 
частното, което може да се изрази по различен начин в отделни ситуации: на 
европейско ниво и в някои страни – чрез завръщане към сепаратизмите или пък 
като егоизъм в личностен план. Разбира се, всеки има потребност от зачитане, 
от признаване на неговата идентичност, от нещо „в себе си”, но в рамките на 
едно установено и отворено общество.

Човекът черпи своето достойнство и чувството си за причастност от своя-
та способност да интегрира променящите се обстоятелства в своя живот (и 
обратното). За да имаме отговорна реакция на обстоятелствата, трябва да 
бъдем достойни и признати от другите. Човекът не може наистина да си ос-
тане самият себе си, ако не се чувства някъде „в себе си”. Но не можеш да се 
чувстваш „в себе си” в свят, където няма такова място. За да се изгради, чове-
кът има потребност от социални и семейни връзки и той се чувства отговорен 
в степента, в която може да ги овладее.

Основата на персонализма е биполярността между личното призвание и меж-
дуличностните връзки, която се стреми по структуриран начин да артикулира 
политическото действие около тази визия за човека. Централната идея е, че 
човекът поддържа множество връзки, които са нещо повече от обикновени по-
лезни връзки, без обаче да се обвързва с тях. Човекът е нещо повече от част 
от колектива. В рамките на тези връзки човекът си остава самия себе си, той 
съхранява личното си достойнство. 

Човекът познава три съществени връзки: връзката със себе си (освобождаваща 
любов), връзката в близост (тесни връзки на солидарност) и връзката с другите, 
които са далечни (по-отдалечени връзки, подтикващи към солидарност). В един 
глобализиран свят по-отдалечените връзки също непрестанно се разширяват. 
Нуждаем се от мъже и жени, които имат доверие в институциите, в света, в 
който живеем. Без доверие попадаме в клопката на горчивината, на тревогата. 
Подозрителността е сила на смъртта, не на живота!

Има два основни порива, които определят човека: желанието да бъдеш и да ста-
неш себе си (волята и правото на самореализация) и желанието да принадлежиш 
към група (потребността от социално сцепление). Един синтез между по-скоро 
индивидуалистични и по-скоро колективистични проекти. Няма точна среда, а 
отново нещо трансцедентно.

За да се срещнат тези два порива, е необходимо намирането на нова човешка 
мяра в глобализацията. Тази човешка мяра предполага съответно намаляване 
на сегашните социални и икономически кръгове, както и организация на иконо-
мическия и социален живот във вид на концентрични кръгове на степенувана 
отговорност. Тази човешка скала ще предполага както контрол над своя живот 
и обкръжение, така и необходимата причастност към идентифицирана (видима) 
група. Такъв е прословутият принцип на субсидиарност: решенията да се взе-
мат на съответно равнище, тоест никога на по-висше ниво от необходимото, 
изхождайки от идеята, че взимането на решения трябва да се приближи въз-
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можно най-много до заинтересованите. Принципът се упоменава, за да оправдае 
движението надолу, но е необходим, за да оправдае и по-високото ниво. Как да 
атакуваме всички големи проблеми: финансовата и икономическа криза, клима-
тичната криза, престъпността и миграционните потоци, без това европейско 
и международно измерение? 

Субсидиарността предполага реципрочност, доколкото в едно свободно и со-
лидарно общество, желаещо да създаде благоприятни условия за всеки, всяко 
човешко същество трябва да допринесе за осъществяването на благоприятни 
условия за това общество. В замяна на това, което човек получава от обще-
ството (чрез държавата и социалната сигурност, родена от солидарността), 
той трябва да внася своя принос. Права и задължения.

Размисълът не може да не засегне и още един принцип от нашата представа за 
обществото: еманципацията. Чрез приложението на своите таланти една лич-
ност може да оптимизира своя принос като се еманципира и осъществява. Всеки 
човек има право да използва своите таланти за общото благоденствие. Чове-
кът е бил създаден свободен, тоест той трябва, бидейки морално същество, да 
решава и действа по интелигентен и отговорен начин, за да стане господар на 
„съдбата си”. Обществото трябва да му даде възможности да използва талан-
тите си. Равенството на шансовете е основополагащ принцип. Хората не са 
еднакви, но са равноправни. 

V. Отвъд

Персонализмът винаги тръгва от идеята, че зачитането на човешката личност 
не се ограничава само с нарастването на благоденствието и осигуряването на 
социални грижи (при болест, инвалидност или старост). Организацията на едно 
такова общество придава смисъл на политическото действие, но човекът като 
човек същевременно желае неговият живот да има смисъл.

Такъв смисъл човек открива в нещо външно на него самия (както ни учи логоте-
рапевтът Виктор Франкъл): трансценденцията. Любовта е най-голямата транс-
цендираща сила. Любовта в нейните множество форми. „Тя движи слънцето и 
звездите” (Данте). Ние някак твърде лесно приемаме, че човекът търси смисъла 
на своето щастие единствено в удоволствието – да прави онова, което му се 
харесва. Човекът е в търсене на смисъла: наличието на смисъл в неговото съ-
ществуване (да го зачитат, да има мисия) му носи истинско щастие. Щастието 
е резултат от живот, изпълнен със смисъл.

Връщам се към идеята за трансценденцията и съдбата. Но каква е нашата „съд-
ба”? Хрониките разказват, че през 1808 г. се е състояла среща между френския 
император Наполеон и немския писател Гьоте. В даден момент те засегнали те-
мата за френския театър и най-вече за „трагичния театър на съдбата”, което 
накарало Наполеон да изрази следното мнение: „Какво искаме днес от съдбата? 
Съдбата, това е политиката”.
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Християнство и политика

През 1921 г. германският индустриалец и политик Валтер Ратенау е перифрази-
рал и актуализирал думите на Наполеон: Die Wirtschaft ist das Schiksal (Съдбата, 
това е икономиката).

За съвременната епоха Ратенау е вероятно по-близо до истината, отколкото 
Наполеон, но може би следва да се заинтересуваме също и от перифразата на 
репликата, направена от немския политически философ Ернст Фолрат в него-
вата последна книга Wast ist das Politishe? (Що е политическото?), излязла през 
2003 г., годината на неговата смърт: „Не, духът е съдбата и съдбата е дух. Но 
най-същественото за духа е свободата”.

Тъкмо това е отправната точка на персонализма: духът на свободата в смисъ-
ла на „човешка свобода”. За Жак Маритен свободата е крайна цел на хуманиза-
цията, но под свобода той не разбира чисто рационална автономия, а осъщест-
вяването на човешката личност в съответствие с природата – постигането 
на морално и духовно съвършенство. Един свободен мъж или една свободна жена 
преодоляват ревността, дребнавостта, страха от другия и избират пътя на 
свободата. Знаем, че животът е сложен, но той трябва да бъде ориентиран в 
тази насока.

На върха на пирамидата, над политиката и икономиката, над всичко, с което 
човекът изпълва своя живот на земята, е духовното значение на човека. Става 
дума за духовното значение на същността на хуманизма – на хуманизацията 
на света чрез свободата, отговорността и солидарността – които трябва да 
захранват целия ни живот и нашия живот в обществото със сърце и дух, със 
смисъл и надежда.

Нещо валидно и в трудни времена. Както пише свети Августин: „Ние сме време-
ната. Нека бъдем добри и времената ще бъдат добри”.

Превод от френски: Тони Николов 
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Димитър Спасов

майка мария: вярата като 

саможертва

Поетеса, революционер, кмет на гр. Анапа, майка на три деца от два брака, 
художник, монахиня, участник във Френската съпротива – това е жената, която 
през 2004 г. Св. синод на Вселенската патриаршия канонизира заедно с трима 
нейни сподвижници.

Майка Мария оставя интересно литературно наследство, но не печели световна 
слава; картините  са изключително експресивни и запомнящи се, но няма да 
ги откриете изложени по световните музеи; религиозните  текстове, силно 
повлияни от Бердяев, о. Сергий Булгаков и Соловьов, са впечатляващи, но след 
трагичната  смърт са разпилени по знайни и незнайни емигрантски списания 
и брошури.

Най-великата творба на майка Мария става нейният живот, посветен на служе-
нието на ближния. Служение и себеотдаване без остатък, служение до мъчени-
ческа смърт в концлагера „Равенсбрюк”.

Елизавета Юриевна Пиленко се ражда през 1891 г. в Рига. Детството  минава 
в гр. Анапа, край брега на Черно море, където баща  – известен агроном – от-
глежда овошки и лозя. Тя става първата жена, завършила Петербургската ду-
ховна академия. По-късно попада сред руския литературен елит. Общува с Блок 
и Ахматова, Николай Гумильов се влюбва в петнайсетгодишната тогава Лиза. 
Блок посвещава красиво стихотворение на младото, енергично и остроумно мо-
миче, чието сърце и душа са пропити от тъга и страдание за нещастията и 
неправдивите по света.

Нищо минало през ума и сърцето на Елизавета Юриевна не остава в сферата 
на мечтите и умозрителното. Дълбокото преживяване на чуждото страдание я 
води при социал-революционерите. Тя става активен член на партията на есе-
рите. Дори  възлагат терористичен акт, но тя отказва. Продължава обаче да 
мечтае за революцията и бурята не закъснява. Мъчително осъзнава, че с мето-
дите на насилие и зловещ терор не може да се изгражда един по-добър свят. В 
разгара на гражданската война Елизавета Юриевна (вече Скобцова) отново е 
в Анапа заедно с дъщеря си Гаяна и втория си съпруг. Цял живот тя не се крие 
от опасностите, не бяга от поемане на отговорност за хората край себе си. В 
най-страшните години на безвластие и насилие става кмет на Анапа. Когато 
анархистите наближават града с намерението да се саморазправят и подложат 
жителите на мародерски грабеж, тя се среща с тези буйни глави и успява така 
да им повлияе, че в Анапа да няма грабежи и масови убийства.
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Свидетели на вярата

През 1920 г. семейство Скобцови емигрира на Запад. Започва дълго и тежко 
четиригодишно пътуване през Грузия, Турция и Сърбия до Париж. По пътя им се 
раждат синът Юра и дъщерята Настя. С пристигането в Париж трудностите 
не престават. Съпругът, бивш член на правителството на Доброволческата 
армия, е принуден да работи като шофьор на такси, недоимъкът е всекидневие. 
Средата сред емигрантската общност в „руския Париж”е травмираща – хиляди 
и хиляди хора, изгубили своите близки, изгубили цялото си имущество, професия-
та, надеждата. Много от тях се пропиват, повечето водят мизерно съществу-
ване. През 1926 г. малката Настя се разболява и умира. Бъдещата майка Мария 
понася изключително тежко загубата на дъщеря си. Няколко години по-късно тя 
пише: „Колко години аз не знаех какво е да се разкаеш, а сега се ужасявам от 
собственото си нищожество... Близо до Настя чувствам, че цял живот съм се 
скитала по уличките и преките, и сега жадувам истински и очистен път не в 
името на вярата в живота, а за да оправдая, разбера и приема смъртта. За как-
вото и както да мисля – повече от тези думи не мога да създам: „обичайте се 
един други”, само че докрай, безусловно, и тогава всичко ще бъде оправдано и це-
лият живот – осветен, иначе – само мерзост и мъка”... Няколко години по-късно 
в Съветския съюз при неизяснени обстоятелства умира и голямата дъщеря от 
първия  брак – Гаяна. Малцина успяват да превърнат темата за страданието в 
света, за изкуплението, за тайната на Гетсиманската градина от литературни 
и интелектуални упражнения в дълбоко преживян и осмислен факт от личния 
живот така, както това прави бъдещата майка Мария.

През този период се случват и други важни събития в живота на Елизавета 
Скобцова. Тя се записва като слушател в новосъздадения Богословски инсти-
тут „Св. Сергий”. Посещава лекциите, участва в дискусии, сприятелява се с Н. 
Бердяев и о. Сергий Булгаков. Атмосферата там я преобразява. В живите и раз-
палени спорове среща въпросите, които са я измъчвали цял живот, приближава 
се до отговори, които интуитивно се е опитвала да изкаже. Пише едно малко 
съчинение, Светата земя, в което говори, че животът наистина е омърсен, 
унизителен, отвратителен, но ние не можем просто да го отхвърлим – това 
не е правилният път. Трябва да осветим, очистим, да вдигнем това, което се 
търкаля в калта. Темата за освещаването на живота, за освещаването на 
света става централна в нейния живот. В друго свое съчинение – В търсене на 
синтеза – размишлява за църковното служение в света. Говори за това, че хрис-
тиянството е търсило правилния обществен модел в бягството от живота, в 
крайния аскетизъм. Антихристиянските движения от своя страна създават уто-
пия, която напълно изтласква духовното на заден план. „Задачата на днешния 
и утрешния ден – пише тя – е създаването на нова утопия, само че в хубавия 
смисъл на думата, която да съедини в себе си небето и земята”. Вътрешният, 
духовният живот на човека е изправен пред грандиозната задача да освети би-
тието. Крайният аскетизъм обаче е неподходящ за социалното строителство. 
Скобцова настоява, че социалната активност, грижата за ближния е най-голе-
мият нравствен дълг пред човека и Църквата. При това тя твърдо стъпва върху 
Евангелието.

Както стана дума преди малко, нищо казано и написано от Скобцова не остава 
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в сферата на литературните фантазии. През 1927 г. Елизавета Юриевна е из-
брана за член на съвета на Руското християнско студентско движение. Започва 
нейната мисионерска дейност с безкрайни срещи и беседи с разпилените по цяла 
Франция руски общности. Тези пътувания се превръщат за нея в слизане в ада – 
изтощителни срещи с хора, загубили последна надежда, много от тях на прага 
на самоубийството. Лекциите се превръщат в духовни беседи за емигрант-

ския живот, за надеждата 
и отчаянието. Опашка от 
чакащи се трупа след края 
на сбирките, за да споде-
лят хората пред нея като 
на изповед страданията и 
мъките си. „В такива вер-
тепи – пише Скобцова – е 
безполезно да се говори за 
Бога, за Христос, за Църк-
вата. Тук е необходима не 
религиозна проповед, а най-
обикновеното нещо – съ-
чувствието”.

Тя разказва следната случка 
от посещението си при ми-
ньори в Пиренеите, в Южна 
Франция. Предложението  
да изнесе беседа на тези 
омърляни до ушите, потъ-
нали в нищета хора било 
посрещнато с враждебно 

мълчание. Един от миньорите злобно се провикнал: „По-добре помети и измий 
мизерията от пода, вместо лекции да ни четеш”. Тя веднага запретнала ръка-
ви и започнала да мие пода, цялата се намокрила с вода. Миньорите мълчаливо 
я гледали, а онзи, дето злобно  подвикнал, си свалил сакото, подал го и казал: 
„Облечете го, измокрихте се цялата”. Поканили я на обяд, започнал непринуден 
разговор. Оказало се, че един от работниците е изпаднал в тежко отчаяние и е 
на крачка от самоубийство. Убедила го да тръгне с нея, завела го при свои по-
знати, където човекът дошъл на себе си. В Марсилия по същия начин измъкнала 
двама руснаци наркомани от сигурна смърт. Качила ги на влака и ги завела при 
семейството си на село. „Това, което им давам, е толкова нищожно – поговоря с 
тях, замина си и след това ги забравя. Всеки един от тях иска целия ти живот, 
нито повече, нито по-малко. Да дадеш целия си живот на някой пияница или са-
кат, колко е трудно това...”.

Така постепенно се заражда мисълта да стане монахиня. Бердяев, който цени 
високо Скобцова и я нарича най-изтъкнатата жена сред руската емиграция, се 
отнася скептично към желанието . Митрополит Евлогий, който по това време 
оглавява западноевропейските енории на Руския екзархат към Вселенската пат-

майка Мария (Скобцова)
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риаршия, мечтаел тя да постави началото на организирано женско монашество 
в Западна Европа. През 1932 г. дори не успели да  намерят женски подрасник, 
та се наложило да облече мъжки, изостанал от някакъв напуснал монах. Приема 
името Мария в чест на св. Мария Египетска. След пострижението майка Мария 
посещава манастири в Прибалтика и Финландия. Разбира, че общежителното 
традиционно монашество не е нейният път. Тя е впечатлена от благолепието 
на манастирските постройки, от красотата на богослужението. Признава, че 
в опазването и съхраняването на Преданието има голям смисъл, но това не е 
нейното призвание. Твърде много уют, макар и не семеен, твърде подредено е 
всичко в тези манастири, липсва тревогата за съдбините на света, а наоколо 
всичко вече гори. Майка Мария не сбъдва очакванията на митрополит Евлогий. Тя 
не се затваря в монашеска килия, продължава да служи в света с двойно по-голя-
ма енергия. Отново изнася беседи, посещава болни, създава приюти за бездомни 
и трапезарии за бедни. Издирва психично болни руснаци (и изобщо емигранти), 
разпилени по цяла Франция, често незнаещи езика и с погрешна диагноза – общо 
около 600 човека. Продължава да пише и публикува в емигрантски списания. 

Във всяко свое начинание скача с главата надолу. Винаги – без никакви средства. 
Успява с огромната си енергия, с вярата в крайния успех и в смисъла на начи-
нанието да увлече съмишленици, помощници. Самата тя се занимава с всичко: 
набиране на средства, ремонти, чистене, готвене, пазаруване по тържища, из-
рисуване на църквата, участие в богослуженията...

За мнозина и тогава, и сега личността  е препъникамък. Монахиня, от чиято 
килия се носят кълба цигарен дим, живее в света заедно със сина си Юра и бол-
ната си майка. Обвинявали я, че вместо редовно да участва в богослуженията, 
понякога рано сутрин обикаля пазарите, за да търси изостанали от предишния 
ден зеленчуци за трапезарията в приюта. Критикували я, че не следва стриктно 
монашеската традиция на Православната църква. Веднъж едно момиче помолило 
да облече монашеските  дрехи, тя с усмивка се съгласила. Коментирали, че по-
зори монашеските одежди, че е чудачка, фантазьорка и направо луда. 

Броят на нуждаещите се от помощ постоянно нараства и през 1934 г. майка 
Мария наема голяма изоставена къща на ул. „Лурмел” №77 в Париж. Наемът е 
огромен, нямат никакви осигурени средства. Сякаш отговаряйки на упреците в 
безразсъдство, тя пише: „Мислите ме за безстрашна. Не, просто знам, че това 
е необходимо и ще стане. На предишното място не можех да се разгърна. Сега 
храня 25 гладуващи, а там ще храня поне 100 човека. Понякога чувствам, че 
Господ ме сграбчва за врата и ме кара да правя това, което Той иска. Така е и 
сега, с тази къща. От нормална гледна точка – това е безумие, но знам, че ще 
го има. Ще има и храм, и трапезария, и общежитие, и зала за лекции, и списание. 
Отстрани сигурно изглеждам авантюристка. Нека! Аз не разсъждавам, аз се 
подчинявам...”. С Божия помощ всичко се случва точно според замисъла. Осно-
ваната няколко години по-рано организация „Православно дело” набира скорост. 
Най-близките  помощници са К. Мочулски, о. Дмитрий Клепинин, който служи 
в храма към приюта, И. Кривошеин, о. Сергий Булгаков, синът Юра Скобцов, И. 
Фондамински и др.
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На 14 юни 1940 г. Париж е окупиран. Майка Мария и о. Дмитрий Клепинин отново 
не абдикират от своята отговорност за случващото се в света, за хилядите 
нуждаещи се от помощ и утеха. Стават активни членове на Френската съпро-
тива, организират изпращането на стотици колети, предназначени за семей-
ствата на военнопленниците. През 1942 г. започват масови арести на евреи. 
Майка Мария и о. Дмитрий започват да издават фалшиви кръщелни свидетелства 
на заплашени от депортация евреи, укриват в приюта издирвани от нацистите 
евреи, организират бягството им в неокупираната част на Франция, помагат 
на деца, останали без родители... В същото време продължават и грижите по 
изхранването и подслоняването на десетките бедстващи в приюта. Отговорът 
на нацистите на закъснява.

На 8 февруари 1943 г. Гестапо обискира приюта на ул. „Лурмел” и разпуска орга-
низацията „Православно дело”. Арестуван е синът Юрий Скобцов. На следващия 
ден са арестувани майка Мария, о. Дмитрий и Ф. Пиянов. По спомени на очевидци 
гестаповският офицер се обърнал към майката на Мария Скобцова с думите: 
„Повече няма да видите дъщеря си. Много лошо сте я възпитали. Тя помага на 
нашите врагове, тя помага на евреите”. Майката отвърнала: „Тя е християнка, 
за нея няма нито елин, нито юдеин. Тя помага на всички! Ако вие изпаднете в 
беда, и на вас ще ви помогне!”. Майка Мария се усмихнала и казала: „Сигурно щях 
да му помогна”. Немецът замахнал с ръка да я удари.

Запазени са спомени на очевидци от престоя на майка Мария в концлагера във 
форт „Роменвил”, а по-късно в „Равенсбрюк”. Сестрата на Де Гол разказва, че в 
условията на глад, жажда, масов животински страх за живота майка Мария се 
обграждала със слушатели и започвала своите беседи, вдъхвайки кураж и надеж-
да. В пределна, гранична ситуация на човешкия дух успявала да съхрани любовта 
си към другия, интелектуалните интереси, духовния живот.

Загиват и тримата – о. Дмитрий и Юра от изтощение и болести, а майка 
Мария няколко седмици преди края на войната е изпратена в газова камера. 
Според една от версиите, майка Мария си разменя дрехите с друга затворничка 
и отива вместо нея на смърт. Няма безспорни доказателства за това, но по 
сполучливата забележка на о. Александър Мен тя наистина си е разменила съд-
бата, съзнателно е избрала този свой път и този свой край вместо по-сигурния 
и по-уютен живот.

„Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели” 
(Иоан. 15:13). Бог сподоби майка Мария с тази най-голяма любов, с тази най-го-
ляма награда, с този най-тежък кръст.
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майка Мария (Скобцова)

прозреНие по време На 

войНа
1

Ние, хората, до един сме инертни. Сякаш в чаша са разбъркали вода с пясък. 
Докато водата се движи, пясъкът също се завихря в чашата. Затихне ли во-
дата – пясъкът се утаява на дъното. Много неща в живота ни могат да обез-
покоят тази инертност и тромавост. Безпокои ни борбата за материалното 
благополучие: дори такава недостойна дума като думата „да се уредиш” изисква 
от нас напрягане и произвежда буря в чаша с вода. На младини самата младост 
ни тегли, възбужда и смущава. Личните неуспехи и сривове, различните разоча-
рования, крушенията на надеждите – всичко това не ни позволява да се утаим 
и успокоим. Има и по-сериозни неща: истинската мъка, безвъзвратните загуби, 
най-вече смъртта на любимите – това е, което макар и за кратко, унищожава 
нашата инертност, дори изобщо нашата тегловност, това е, което изведнъж, 
властно и повелително ни отвежда от този свят с неговите закони в друг 
свят, чиито закони са ни неведоми. За да се убедим в разликата между тези 
закони, е достатъчно да присъстваме на погребението на някой бегло познат 
човек. Заобикалят го хора – до един смъртни и знаещи какво е смъртта. Но 
въпреки че тя е еднакво неизбежна за всички, хората се делят на два свята. 
Едните са сдържано съчувствени, внимателни и делнични – ах какво нещастие, 
кой можеше да предположи, съвсем скоро го виждах, как се случи, кой го лекува 
и т.н.; с една дума – чужди. Другите – тук не става дума дори за нещастието, 
а за това, че изведнъж се е разтворила някаква врата към вечността, целият 
природен живот се е разклатил и разпаднал, законите на вчерашния ден вече на 
важат, повехнали са желанията, смисълът е станал безсмислен и някакъв друг 
Смисъл е накарал на гърба ни да поникнат криле. Наистина слънцето помръква и 
много покойници излизат от гробовете си, и храмовата завеса се раздира. Така 
докосва тайната на смъртта сърцата на обичащите и близките. Черната яма 
на пресния гроб поглъща всичко: надеждите, плановете, навиците, сметките, 
но най-вече смисъла, смисъла на целия живот. Ако това се случи, тогава всичко 
трябва да преразгледаш, всичко да отхвърлиш, всичко да видиш в тление и лъжа.

Това се нарича „да те посети Господ”. Как? С нещастие. С нещо повече от не-
щастие – изведнъж виждаш истинската същност на нещата, и виждаш, от една 
страна, мъртвия скелет на живото, мъртвите кости, облечени в плът, мърт-
вешката земя и мъртвешкото небе, мъртвешкото творение, а едновременно с 
това виждаме животворящия, огнения, всичко пронизващия и всичко изгарящия и 
утешаващ Дух.

След това времето, както казват някои – „целител”, но не е ли по-вярно „умърт-

1	 Тази	статия	е	написана	в	началото	на	Втората	световна	война.	–	Б.ред.
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вител”, бавно изглажда всичко. Душата отново ослепява. Отново вратата към 
вечността се затваря. Пред нас са грижите, работата, делниците – пясъкът 
се утаява на дъното. И ние отново живеем с радостите от малките ни успехи, 
с огорченията от малките неудачи, ние отново започваме да вярваме, че няма 
нищо по-стабилно от нашия свят с неговите три измерения, че каквото е пос-
тигнато веднъж е постигнато завинаги, каквото е натрупано, ще ни потрябва 
на старини, всичко е ясно, всичко е като на длан, леко скучно, от време на време 
ходене на имени дни или пък на кино.

Инертна е падналата, пронизана от греха и последствията му човешка природа. 

Ако се опитаме да разберем какво се случва с човешката душа в минутите 
на страшни катастрофи, загуби, а може би понякога и в минути на творческо 
преобразяване на света, то ние ще можем да дадем на тези явления само едно 
обяснение. Вратата към вечността ни се отваря чрез пътя на личния ни апо-
калипсис, личната есхатология премахва времето, в което сме свикнали да жи-
веем, и пространството, в което сме свикнали всичко да полагаме. Приемайки 
тези други закони за човека, е възможно да удържи себе си във вечността. Съв-
сем не е неизбежно отново да изпадаш в ежедневието и в кроткото уреждане 
на делничните дела, нека си вървят по своя си ред – дори и през тях може да 
струи вечността, стига човек да не се изплаши, да не избяга от себе си, да не 
се откаже от страшната си не просто човешка, но богочовешка съдба. Тоест 
от своята лична Голгота, от своето лично носене на доброволно приетия кръст.

Всеки човек е изправен пред необходимостта на избора: уютът и топлината на 
земното му жилище, добре защитено от ветрове и бури, или пък безкрайното 
пространство на вечността, в което има само едно твърдо и безусловно нещо – 
кръстът.

Мисля си: който поне веднъж е почувствал в себе си тази вечност, който поне 
веднъж е разбрал по кой път върви, който е видял Шестващия пред себе си, та-
къв човек трудно би свърнал от пътя си. На него целият уют на света ще му се 
стори несигурен, всичките богатства – безполезни, всички спътници – ненужни, 
ако сред тях не види Спътника, носещ кръста.

Казано по-просто – скучен, безполезен и безсмислен ще се стори на човек цели-
ят му живот, ако не е пронизан от пламъка на вечността.

Това са възможностите в живота на всеки човек. Те ни се откриват в живота 
и на цели народи, дори в историята на цялото човечество.

Човешката история също е поставена пред избор: или тържество на икономи-
ческото и политическото делнично уредено еснафско благополучие, триизмерно 
пространство и праволинейна ос на времето, или пък приемане на вечността, 
окриленост, осъществяване тук и сега на замисленото там.

Тежкоподвижна е човешката история, тежкоподвижна е човешката плът. И едно-
временно с това не се изчерпват само с тази тежкоподвижност. Сега знаем в 
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личния си живот, че слънцето може да помръкне. Преди две хиляди години помрък-
на слънцето за цялото човечество, и мъртъвците излязоха от гробовете си, и 
настъпи мрак, и пред очите на целия народ се раздра църковната завеса. Това, 
което пронизва всяка отделна душа по време на земния  път, някога прониза 
цялото човечество. На кръста се пресякоха времето и вечността, историята 
ни за миг се съедини с това, което е след нея. Синът Божи възнесе човешката 
Си плът на кръста.

Последвалата история на човечеството можеше да тръгне по два пътя: веднъж 
и завинаги пронизана от кръста, веднъж и завинаги зърнала вечността, веднъж 
и завинаги ослепяла за временното, тя би могла да стане истински християнска 
история, тоест в същността си есхатология, изход, прорив, вечна жажда на 
духа, крилата, богочовешка. Или пък тя отново можеше да отпадне, да забрави 
как се отварят дверите към вечността, дори да забрави за самата вечност, 
да отмеря и претегля, да се радва на малките национални успехи и да се огор-
чава от малките национални неудачи. Да си поставя само материални цели и в 
крайна сметка да провъзгласи, че материята господства над духа – в каквато 
и да е форма на това твърдение – било то че битието определя съзнанието, 
както е в марксизма, или пък че кръвта дава права или лишава от права, както е 
при Хитлер, или пък че човешката свободна душа трябва да пребивава в робско 
подчинение на държавата.

Без съмнение историята след Голгота отново се провали. Нещо повече, тя се 
е проваляла във всеки век от своето съществуване, във всеки един народ, във 
всяка една историческа теория. Пясъкът се утаявал на дъното. Мнозинството 
не просто се примирявало с това положение, но дори се самоубеждавало, че така 
именно и трябва да бъде, че другояче не може. Слънцето на възкресението се 
измествало все по-назад във времето. Човечеството се усещало не в дневното 
му ярко сияние, а в някакъв вечерен здрач. Небето помръквало все повече и пове-
че. След това – нито светлинка, нито отблясък.

И тогава дошли онези, които твърдели, че него дори го е нямало, онова слънце 
на възкресението.

Сега в света действат силите на активния материализъм, на изначалната 
тежкоподвижност.

През тези две хиляди години е имало, разбира се, прозрения, изразявани по разли-
чен начин и обусловени от най-различни причини. Хилиастичната2 идея за идване-
то на хиляда годишното царство на праведниците, очакването на края на света 
сред първите християни, очакването на апокалипсиса през хилядната година, в 
Русия при старообрядците по времето на Петър и още, и още. Въпреки разлики-
те в епохите, въпреки различните характери на народите, сред които възникват 

2	 Хилиазмът	(от	гр.	chiliasmos	–	хилядолетие)	е	учение	за	настъпване	на	хиляда	годишно	земно	царство	на	
Иисус	Христос,	Който	ще	дойде	на	земята	преди	края	на	света,	ще	порази	Антихриста	и	ще	възкреси	само	
праведниците,	които	заедно	с	Него	ще	царуват	в	продължение	на	1000	години,	наслаждавайки	се	на	всички	
блага	на	временния	живот.	–	Б.ред.
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тези очаквания, в тях имало много общо и най-важното – увереността, че даде-
ният ни сетивен свят не изчерпва цялата реалност, че зад него започва друг, 
направляван от други закони, че царството на Кесаря трябва да отстъпи място 
на Божието Царство, че времето ще изчезне във вечността, че тежките двери 
ще се разтворят и ще приемат цялото човечество и че заради този бленуван 
миг е съществувала цялата история, заради него е цялото ни човешко твор-
чество, той ще оправдае нашите страдания, той ще осмисли нашата борба. Ще 
дойде час и от изток до запад светкавица ще озари небето и на небесни облаци 
ще дойде Синът Човешки в слава да съди живи и мъртви. 

Тук следва да направя малко отклонение, за да избегна възможни недоразумения. 
Аз знам, че гладният се нуждае от хляб, а изтощеният – от отдих. Аз знам, че 
няма нищо по-лицемерно от отказа от борба за нормално материално същест-
вуване на онеправданите под предлога, че в сравнение с вечността тукашните 
им материални несгоди нищо не значат. Аз мисля, че човек може да се откаже 
от всякакви свои права, но няма абсолютно никакво право да се откаже от пра-
вата на своя ближен. Освен това си спомням, че в най-есхатологичния текст на 
Евангелието, на мястото, което наричат дори Малък апокалипсис, Христос го-
вори именно за добродетелите и пороците, свързани с материалното служение 
на ближния. В този смисъл социалните задачи пред християнина са извън всяко 
съмнение.

Съмнение, и дори не съмнение, а най-страшна съблазън предизвиква единствено 
пълното отрицание на духовните ценности и утвърждаването на материалните 
като единствено меродавни. Днес ние виждаме до каква задънена улица е довело 
всичко това цялото човечество. Няма да се спирам на подробни характеристи-
ки. Ще кажа само, че световният Смердяков заяви сега на всеослушание: „Ако 
няма Бог, то всичко е позволено”. И въз основа на това свое твърдение започна 
да издава закони, да ръководи държавите, да води войни, да поробва малките на-
роди, да изпълва ефира със своята креслива и лъжлива пропаганда. Смердяковщи-
на на престола – ето името на случващото се. И в някакъв смисъл действията 
му са по-логични, отколкото постъпките на онези нихилисти, за които говори 
Соловьов: „Няма безсмъртие и затова нека положим душата си за нашите прия-
тели”. Не, ако няма безсмъртие, ако заобикалящият ни свят наистина изчерпва 
всичко, тогава вероятно и не би могло да се направи друг извод освен този, 
който правят сега: а това означава – закон на омразата, борба на всички сре-
щу всички. Това означава пълно отрицание на голготския кръст, отрицание на 
Възкресението, вражда срещу Сина Човешки, Който принуди човечеството цели 
две хиляди година да живее в лъжа и самоизмама. Наистина, колко много златно 
време е загубено – вместо две хиляди години законно да ненавиждаш, законно 
да грабиш, законно да изтребваш други народи и враждебни класи, през цялото 
това време е трябвало да действаш тихомълком, да се вслушваш в някакви при-
зрачни и мъгляви думи, да ненавиждаш въпреки закона, въпреки закона да грабиш, 
изтребваш и насилваш. Колко естествена и неизбежна е омразата на съвремен-
ните господари на света към християнството. Християнинът може да черпи от 
тази ненавист своеобразно горчиво удовлетворение.
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Струва ми се необходимо да говорим не само за случващото се от другата 
страна на фронта или в Русия. Струва ми се, че винаги е правилно и полезно 
преди всичко да съдиш собствените си грешки и недостатъци или пък грешки-
те и недостатъците на тези, на които симпатизираш. Горко на онези, чиито 
недостатъци са били изобличени за пръв път от враговете им – враговете им 
вършат това, за да се възползват користно, а не за да променят нещо по съ-
щество. Смятам, че трябва по най-внимателния и безпощаден начин да търсим 
недостатъците на тези, към които изпитваме симпатия.

От тази страна на фронта много неща ме плашат. Аз постоянно търся и все 
не успявам да открия нещо, което да ме насочи към възможността за пробив 
от материалния живот към вечността. Понякога се срещат някои неопределени, 
твърде общи и много мъгляви идеалистични блянове, малко в стила на Достоев-
ски: „съчувствие към всичко прекрасно и възвишено”. Казват – ние защитаваме 
правото дело, ние се борим за освобождаването на малките народи или пък за 
федералното устройство на Европа, или за демокрацията. Всичко това е важно 
и ценно, но не е достатъчно. Направете си следния експеримент. Представете 
си, че трябва веднага да жертвате живота си за някоя от изброените цели. 
Опитайте се реално да си представите смъртта. И ще разберете, че живо-
тът ви, колкото и скромно да го оценявате, в някакъв последен, метафизичен 
смисъл е по-значим от съдбата на малките народи или платения отпуск, или 
пък всеобщото избирателно право. И животът ви е нещо повече, и смъртта ви. 
Направете си този експеримент и веднага ще откриете, че едновременно (а не 
въпреки) с тази реална и земна борба вие можете да жертвате своя живот във 
вечността за нещо, което по някакъв начин е свързано с вечността, нуждаете 
се от всичките тези освобождения, защото искате дори и в тежкоподвижния и 
поробен свят да царува свободният и творчески дух. Платените отпуски, феде-
ралното устройство и т.н. – всичко това са само средства, целта е свързана 
със съвършено други дълбини.

Някак мъчително ми се иска от тази страна на фронта да не спираме на поло-
вината път, да се намери някой, който да изговори последните истини така, че 
тези истини да разпалят душите, да могат, веднъж силно и ясно изговорени, 
да се превърнат в истинска, дълбока, религиозна цел на съвременните събития. 

А докато това липсва, всичко изглежда някак неопределено и нестабилно. Не 
може да осъществяваш творческите задачи в живота, отблъсквайки се един-
ствено от творческите задачи на своя противник. Идеологическата инициатива 
трябва да е в ръцете на този, който иска победата и тази инициатива трябва 
да може да приема всякакъв облик – от прости и разбираеми за всички лозунги 
до последни истини на религиозното прозрение.

Страхувам се, че никъде не виждам нищо подобно. Може би не следва да се 
учудваме, че хората, занимаващи се с най-лицензираната от човешките дейнос-
ти – политиката – не ни говорят за последните ценности, за които си струва 
да умреш. Това, така да се каже, не им влиза в професионалните задължения. 
Разбираемо е, че продавачката на пазара продава, адвокатът – защитава, глав-
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нокомандващият води в атака, политикът се съобразява с взаимоотношенията 
на икономическите, дипломатическите и други сили, християнинът пък проповяд-
ва християнския смисъл на събитията, които иначе имат и други смисли. И щеше 
да е ужасно, ако всеки се занимаваше с несвойствени дела.

Струва ми се обаче, че подобна гледна точка е невярна, доколкото всяко едно 
начинание – и малко, и голямо – може да се върши и по християнски и анти-
християнски.

Тук обаче ме смущава нещо друго. Смущава ме християнинът, и ме смущава най-
много от всички други участници в световната историческа трагедия.

Преди началото на войната многократно слушахме за мощното и бързо раз-
виващо се икуменическо движение – преодолявайки конфесионалните прегради, 
обединени от вярата си в Христос, хората взаимно се признаваха за братя и 
искаха да постъпват според повелите на братската любов. Боя се, че тази рели-
гиозна Лига на нациите не издържа изпитанията, точно както и политическата 
Лига. Дори не ми се ще твърде упорито и разпалено да критикувам случващото 
се. Невъзможно е да не почувстваш пълната неадекватност на гласа на тази 
световна съвест и безсъвестния стремеж към поробване на света. Ето защо, 
както и да се отнасяш към икуменическото движение, вече е съвсем очевидно, 
че то няма да стане носител на християнския идеал в съвременния конфликт: 
няма нужния глас, липсва му патосът, крилете са неподходящи.

Беше публикувана енцикликата на Римския3 папа относно съвременната ситу-
ация в света. Тя се състои от внимателно промислени, по човешки мъдри и 
благородни твърдения. Срещу нея няма какво да възразиш. Дипломатическата 
опитност и изисканият изказ на автора  успяха да я направят приемлива за 
всички – дори и за хората, чужди на религиозния мироглед. И ако срещу енцик-
ликата са възможни възражения, то те идват не от човешката мъдрост, хума-
низма, не от онова, което даваше душата и разума на довоенна Европа, не от 
историята, а от чувството за край и катастрофа, в което живеем. Ако прие-
мем енцикликата, тогава ще се окаже, че божествените закони някак странно 
съвпадат със законите на средния европейски хуманистичен либерализъм, ще се 
окаже, че не стоим над пропастта, че срещу ада и силите му може да воюваме 
чрез изгладени дипломатически трактати. Трудно ми е да кажа какво точно е 
неприемливо в нея. Може би най-вече липсата на пламък, липсата на пробив към 
други светове. Ако трябва да я сравня с дадения по-горе пример, то енциклика-
та прилича на добър и състрадателен познат на погребение, но не и на близък 
роднина, нито пък на баща, комуто в смъртта на сина му са се разтворили две-
рите към вечността, у когото всичко вече е променено, всичко старо изгаря, а 
новото – крилато и духоносно – къса сърцето му в блажено мъчителство. Нищо 
не мога да възразя срещу папската енциклика, освен че от нея нямаше особена 
нужда.

3	 На	20.X.1939	г.	папа	Пий	XII	публикува	своята	първа	енциклика	„Summi	Pontificatus”,	в	която	осъжда	за-
блужденията	на	расизма	и	тоталитарната	държава.	–	Б.ред.
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Сега следва най-болезненото, най-чувствителното, най-любимото, родното. Пра-
вославният човек днес. Източните йерарси проявяват доста голяма активност. 
За тази активност вестниците съобщават на трета страница. И може би 
така и трябва – да публикуват на трета страница: научаваме от вестниците, 
че те симпатизират на съюзниците и осъждат богоборческата немска власт. 
Те се изказват много по-категорично, отколкото замлъкналите икуменисти или 
пък твърде добре дозираната папска енциклика. Но в цялата им категоричност 
се чувства само, че поради най-различни причини те твърдо са решили кого ще 
следват, а не кого ще призовават. Сякаш няма кого да призовават и водят. В 
страшния час на днешния ден те не ни осветяват стъпалата към вечността. 
Но това е, ще ми кажат, Изтокът, който отдавна е излязъл от основното русло 
на историческия живот. Да се вгледаме в себе си.

На нас, руснаците, ни е трудно. Може би историята никога не е забърквала 
толкова противоречива ситуация, в каквато се намираме сега. Можем да кажем, 
че каквото и да се случва, по какъвто и начин да се случва, винаги, при всички 
обстоятелства ще ни удрят по главите. Забележете как затихнаха сред нас 
политическите разногласия – и това е защото всички мнения бяха опровергани 
от живота. Едни са принудени да се възхищават от поведението на заклетия 
си враг, пацифистите – да славят войната, убедените войнолюбци – да не знаят 
за какво воюват, застъпниците на интервенцията – да се отказват от интер-
венция, а поддръжниците на отбраната – да мечтаят за нея. Но всичко това е 
политика. Основният ни проблем е религиозен. Ние усещаме надвисналата над 
света религиозна катастрофа, но толкова дълго възприемахме религията като 
някаква благородна национална традиция, че сега не ни достигат сили да прони-
жем всичко с нейния огън.

А в същото време така ми се иска да вярвам, че именно от недрата на велико-
мъченическото, гонено, загърбило законите на този свят православно християн-
ство, с очите на хиляди и хиляди най-добри свои чада, взиращи се в лицето на 
смъртта, хиляди и хиляди верни ще издигнат голготския кръст. Православното 
разпнато християнство чака своята Пасха, чака своето възкресение в сила и 
дух.

****

И сега последното – войната...

Приемаме? Отхвърляме? Войната – подвиг? Войната – организирано убийство? 
Воинът е страстотерпец? Воинът в древността е бил лишаван от причастие? 
Има справедлива, почти праведна война? Всичко това са въпроси. Въпроси, които 
показват цялата противоречивост на войната. От една страна, войната е грях, 
нещастие и катастрофа, от друга – в последователния пацифизъм има нещо 
егоистично-вегетарианско, от което душата помътнява.

Мисля си, че в понятието за война не са разчленени в достатъчна степен оп-
ределенията за нападаща и отбраняваща се страна. Тези понятия се използват 
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в началото на конфликта, за да може след приключването му да се използват с 
дипломатическа, политическа и икономическа цел. Но в действителност морално 
и дори религиозно разграничаване няма. Ако разбойник нападне къщата и сто-
панинът се защитава, то впоследствие, независимо от това дали разбойникът 
е постигнал целите си или пък защитаващият се е победил разбойника – на 
подсъдимата скамейка ще бъде изправен разбойникът. А няма да кажат, че раз-
бойникът наистина първи е нападнал, но след това всичко е преминало в общ 
бой и вече не е важно кой пръв е започнал, а кой е победил. Би било правилно да 
имаме два различни глагола, които да означават нападението и защитата. Не 
да казваме „Франция воюва” и „Германия воюва”, а Германия воюва, нападайки, 
докато Франция воюва, защитавайки се, и в тези деепричастия е най-съществе-
ното. Както при разбойника не можем да кажем, че той и стопанинът на къщата 
са се сбили, а трябва да кажем че единият е отишъл да граби, а другият се е 
защитавал.

Мисля, че християнската съвест никога не може да се ръководи от мотивите на 
разбойника, т.е. за нея е абсолютно неприемливо агресивното участие във вой-
ната. Много по-сложно е с въпроса за претърпяването на войната, за пасивното 
участие в нея, за отбранителната война. И точно тук стигам до основното, 
което определя християнското отношение към войната. Силата не е в самата 
нея, а в това зад нея.

Във войната има нещо, което кара не всички, но мнозина да се заслушат и сред 
грохота на оръдията, сред стоновете на ранените да чуят нещо друго, да чуят 
далечна архангелска тръба-предвестница.

Ние знаем какви са резултатите от големите войни: загубите на победените 
и победителите се изравняват, и двете страни са обезкръвени. Статистика-
та отчита десетки, стотици, ако не и милиони ранени и убити, статистика-
та говори за изключително материално обедняване, за стотици милиарди пари 
взривени във въздуха, потънали на дъното на океаните, изгорени, унищожени. 
Има едно още по-страшно явление, неподлежащо на преброяване от никоя ста-
тистика – озверяването на народите, упадъкът на културното ниво, гибелта 
на творчески възможности, разтлението на човешките души. Всяка война от-
хвърля човечеството назад: тук своята роля изиграват както физическото из-
требление на най-младите и творчески активни групи от населението, така и 
психическата деформация на тези, които оцеляват. В някакъв смисъл може да 
твърдим парадоксално, че всяка война, без значение как ще завърши, със самия 
факт на своето специфично въздействие създава предпоставката, дори прави 
неизбежна следващата война. Тя възпитава бъдещи кадри, изпълнени с желание 
да воюват на всяка цена. Казаното дотук е достатъчно, за да знаем как да се 
отнасяме към войната. Не може да има две мнения. Казаното от мен може да 
се умножи с хиляди и хиляди нови доводи срещу войната.

Само че потвърждавайки истината на всички тези доводи, аз все пак твърдя, че 
във войната има нещо, което се превръща в единствен шанс за съвременното 
човечество. Това не означава, че можем да желаем войната. Но след като тя 
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се е разразила, трябва да я използваме. Мисля, че сега, когато войната съвсем 
стихийно обхваща все повече и повече нови народи и не може да се предвиди кой 
още ще бъде въвлечен, изобщо след като е изключително трудно да се прогно-
зира нещо в политическата, икономическата и дори във военната област, има 
една сфера, в която няма и какво да предвиждаш – дотолкова всичко е ясно. Това 
е сферата на човешкия дух.

Повече от всякога войната изисква от нас мобилизация на абсолютно всички 
наши духовни сили и възможности. И ние трябва да разбираме какво означава 
мобилизация. Ако войникът по време на мобилизация трябва да остави любимото 
си семейство, делничната си работа, дори своето призвание, длъжен е сякаш да 
напусне времевото измерение, в което е живял и да превключи на някакво друго 
време, ако от мобилизирания войник отнемат всичко и изискват всичко, то наша-
та християнска мобилизация трябва да изисква от човека не по-малко. Христос 
и животворящият Свети Дух днес искат целия човек. Разликата с държавната 
мобилизация е само в това, че държавата мобилизира принудително, нашата 
вяра очаква доброволци. И от това, дали ще има доброволци и ако има, доколко 
съсредоточени и жертвоготовни са те – зависи съдбата на човечеството.

Действително, войната е смъртоносно крило, прелитащо над света, войната за 
хиляди и хиляди хора е отворена врата към вечността, войната е крушение на 
еснафския ред, уют и стабилност. Войната е призив, войната е прозрение.

И на този призив, на тази архангелска тръба може да се отговори двояко. Може 
да се отговори така, както реагират на смъртта почтените посетители на 
панихида – като на нещо скръбно, но чуждо. Това е обичайният отговор. Понякога 
той не ни впечатлява единствено защото сме свикнали с него.

Наистина, ако се замислите, не е ли поразителен който и да е брой на илюстро-
вано списание, където на едната страница са изобразени потъващи в океана 
матроси или пък убит върху снега войник, замръзнал, с отворени, изцъклени 
очи гледащ към небето, а на другата страница някоя филмова актриса, широко 
усмихната, демонстрира физкултура, една такава добре поддържана, хубаво из-
мита, гримирана. Подобни съчетания са невинни, щом не поразяват с цялата си 
нелепост редакторите и читателите, но едновременно с това са цинични, дори 
бих казала – зловещи.

Стига, стига толкова. Ето сега, в тази минута, със сигурност знам, че хиляди 
хора се срещат с най-сериозното, със самата Сериозност – със смъртта. Знам, 
че хиляди и хиляди хора чакат на опашката. Знам, че майките чакат пощальони-
те и треперят, когато писмото закъснее с един ден, знам, че жените и децата 
усещат в мирните си домове мириса на войната.

И накрая. Знам, с цялото си същество знам, с цялата си вяра, с цялата сила 
на духа, дадена на човека, знам, че в тази минута Бог посещава своя свят. И 
светът може да приеме това посещение, да разкрие сърцето си – „приготвено 
е сърцето ми, приготвено” – и в този миг незабавно нашият временен и паднал 
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живот ще се съедини с дълбините на вечността, тогава нашият човешки кръст 
ще се превърне в подобие на Богочовешкия, тогава в нашата най-смъртна тъга 
ще видим белите одежди на ангела, който ще ни възвести: Той възкръсна, няма 
Го тука. Тогава човечеството ще влезе в пасхалната радост на възкресението.

Или... Може би дори няма да е по-лошо, отколкото сега. Ще бъде така, както си 
е било. Още веднъж – за кой ли път – паднахме, не приехме, не намерихме път 
за преобразяване.

Старата, прашна, потънала в скърби земя сред пустото небе се носи сред вечна 
пустота. Мъртвешкото човечество се радва на малките си успехи и се огорча-
ва от малките си неудачи, отказва се от своето избраничество, старателно и 
педантично придърпва над главата си капака на ковчега.

Източник: Матъ Мария. Воспоминания, статьи, очерки. 
YMKA-PRESS, 1992. том I, стр. 312-327

Превод от руски: Димитър Спасов
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Отец Шарл дьо Фуко (1858–1916) е роден в 
Страсбург. Потомък е на старата аристокра-
тична фамилия на виконтите Фуко дьо Пон-
бриан, чийто девиз „Никога назад” води на-
чалото си още от кръстоносците. Останал 
рано сирак, той постепенно се отдалечава от 
религията и се посвещава на военната кари-
ера. Води бурен, по сетнешните му признания, 
дори разпътен живот, изпълнен с удоволствия, 
опасности и премеждия. През 1883–1884 г. за-
едно с равина Мордохай Аби Серур осъществя-
ва опасна проучвателна експедиция в Мароко, 
за чиито резултати е отличен със златния 
медал на Географското дружество в Париж. 
Пътуването в Мароко оказва силно влияние 
върху младия офицер, който споделя: „Гледката 
на тази вяра, на тези души, живеещи в посто-
янното присъствие на Бога, ми разкри нещо по-голямо и значимо, отколкото светските 
занимания”. Парижкият живот и светската слава го отегчават. В периода февруари-ок-
томври 1886 г. започват неговите срещи с абат Ювлен, викарий на енорийската църква 
„Сен Огюстен” в Париж. Това се оказва и стъпката към второто откровение на вярата: 
„Още щом повярвах, че има Бог, разбрах, че не мога да постъпя другояче, освен да живея 
за Него. Моето религиозно призвание датира от същия час, от който и вярата ми: Бог е 
тъй велик. Има толкова голяма разлика между Бог и всичко, което не е Той”. Абат Ювлен 
го насърчава да се посвети на вярата, което Шарл Дьо Фуко решава да стори, след като 
публикува книгата си за Мароко и извърши поклонение в Светите земи.
На 16 януари 1889 г. става послушник при трапистите в Ардеш — монаси от цистерциан-
ския орден, особено стриктно съблюдаващи правилата на св. Бенедикт. Следва ново пъту-
ване на Изток, този път като монах трапист в Сирия (1890–1896). Там на 2 февруари 1892 
г. той дава монашеските си обети. През 1896–1897 г. учи теология в Рим, където скоро 
проличава склонността му към мисионерска дейност. В периода 1897–1900 г. пребивава в 
Палестина по стъпките на Христа, където живее като отшелник в една колиба, недалеч 
от Назарет. От този период датират най-многобройните му текстове и обширна корес-
понденция с неговото семейство. През 1900 г. се завръща във Франция и е ръкоположен за 
свещеник. През октомври 1901 г. отец Дьо Фуко отново заминава на Изток, този път ус-
тановявайки се в оазиса Бени-Абес, Западна Сахара. Бори се с робството на място и об-
мисля създаването на монашеска общност, която да разпространи християнството сред 
туарегите – номадски народ, разпръснат из Алжир, Мали, Либия и Нигер, който от векове 
обикаля с камилски кервани из Сахара. Туарегите, което на арабски означава „изоставени 
от Бога”, късно приемат исляма, те са моногамни, а жените им не забулват лицата си. 
По свидетелства на съвременници, те изпитват огромна почит към брат Шарл на Иисус, 
смятайки го за свят човек. Отец Шарл дьо Фуко ги учи, лекува и създава първия френско-
туарегски речник. През 1909 г. той все пак успява да създаде на място монашеската общ-
ност на „Братята и сестрите на Светото Сърце на Иисус”. През 1914 г. при новината 
за избухването на войната в Европа той пише на братовчедка си Мари дьо Бонди: „Моят 
дълг е да остана тук, за да помагам и внеса спокойствие сред населението”. На 1 декем-
ври 1916 г. укреплението, издигнато от отец Дьо Фуко за местните жители, е превзето 
от съседни враждебни племена и той намира там своята мъченическа смърт.
Делото на отец Шарл дьо Фуко обаче пребъдва и след смъртта си той е смятан за един 
от най-значимите духовни автори на ХХ в. Днес „Духовното семейство на Шарл дьо Фуко” 
в света наброява 20 конгрегации с над 13 000 последователи, както свидетелства сайтът 
на организацията (http://www.charlesdefoucauld.org), пазител на духовното наследство на 
своя патрон. На 13 ноември 2005 г. папа Бенедикт XVI провъзгласи отец дьо Фуко за „бла-
жен”, съзирайки в неговия живот „покана за поемане по пътя на всеобщото братство”.
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Бл. Шарл дьо Фуко

медитация върху „отче Наш”

„Отче наш”

Боже мой, колко сте добър, Вие, който ни позволявате да ви наричаме „Отче 
наш”! Кой съм аз, че моят Творец, моят Владетел, моят суверен Господар да ми 
позволи да го наричам „Отче наш”? Не само, че ми го позволявате, но го нареж-
дате? Боже мой, колко сте добър! И как във всички мигове от живота си да не 
пазя спомена за тази тъй нежна заповед! Колко признателност, колко радост, 
колко любов, и най-вече колко доверие трябва да ми вдъхва всичко това. Защото 
Вие сте моят Отец, Боже мой, и винаги следва да се уповавам на вас! Понеже 
сте тъй добър към мен, колко ли трябва да съм добър към другите! Щом Вие 
искате да сте мой отец и такъв на всички люде, как да не изпитвам към всеки 
човек, бил той добър или лош, чувствата на нежен брат!

Смутеност, признателност, доверие и безмерна надежда, синовна любов към 
Бога и братска към хората.

Отче наш, Отче наш, научете ме как това име да е непрестанно на устните 
ми, заедно с Иисус, в Него и чрез Него, защото да го изрека е най-голямото ми 
щастие…

Отче наш, Отче наш, бих искал да живея и умра с думите: „Отче наш”. И с ця-
лата си признателност, любов и послушание да бъда ваш наистина достоен син, 
един син, който се нрави на Вашето Сърце. Амин.

„Отче наш, който си на небесата”

Защо ли избрахте точно това определение, а не някое друго, например Отче 
справедлив, Отче свети?...

Без съмнение, Боже мой, за да въздигнете душата ми още в началото на молит-
вата към висините, над тази клета земя, като я поставите там, където тя 
трябва винаги да бъде в този живот или в другия – на небето, където е нейно-
то Отечество… Така още с първите думи на молитвите си ние пребиваваме 
в надежда и мир: Отче наш на небесата. Как, заедно с доверието, да не бъдем 
обзети от надежда и кротък мир?...

Ето защо, за да пребъдем изначално в радостта, нека си мислим как Отецът 
наш, нашият Бог, нашият Възлюблен, Този, когото обичаме от цялото си сър-
це и душа, с целия си ум и с всички сили, се радва от вечността с безкрайно 
щастие.
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„Да се свети името Ти”

Какво искаме с тези думи, Господи? Искаме всичко, което е обект на желанията 
ни, всичко, което е цел и завършек на нашия живот, Господи Иисусе Христе! Иска-
ме проявлението на Божията слава и спасението на хората чрез техните мисли, 
думи и дела. Като всичко това да е едновременно проявлението на Вашата слава 
и на тяхното съвършенство.

Това е целта, едновременно уникална и двойствена, на всички наши молитви и 
на целия ни живот, която се съдържа в думите: „Да се свети името Ти”. С колко 
любов и топлота трябва да въздъхнем към Вас, Господи, за да бъде изпълнена 
тази молитва!

Колко пъти тя се е отронвала от устните на нашия Господ, Този, който е 
дошъл на земята единствено за да работи за нейното осъществяване…Колко 
пъти Той е искал от Бог това, което ни е казал да Му искаме с тези думи: 
тази молитва е основанието на неговите искания, тя е най-пламенното же-
лание на неговото Сърце, а осъществяване  би било завършек на целия труд 
на неговия живот. 

Нека тази молитва бъде основанието на нашите молитви, на нашето служение, 
на нашите желания; нека не само рецитираме „Отче наш”, за да искаме от Бога 
неговата слава и спасението на човеците, но и повечето ни молитви да нямат 
друг обект, по подражание на Господа наш, така че нашите мисли, думи и дейст-
вия да нямат цел, различна от неговата. 

Непрестанно да се молим за това, да живеем единствено заради това, както 
нашият божествен образец… Нека нашите дихания, слова и деяния са насоче-
ни към това хората „да се светят”, както всички дихания, слова и деяния на 
Спасителя са насочени към тази цел. Което не пречи да се молим и работим 
по отделни цели, вливащи се в общата цел, тъй както Нашият Господ се моли 
отделно за своите апостоли, поучава или лекува един или друг индивид. Наши-
те действия, колкото и малки, биха могли да имат видимо въздействие само 
върху индивидите; нека ги предоставим на Бога, да ги приложим за общото 
благо. А нашите молитви, които докосват или стигат безкрайното, нека в 
по-голямата си част настояват за проявлението на славата Господня и спасе-
нието на душите по подражание на Нашия Господ Иисус Христос. 

„Да дойде Царството Ти”

Чрез това искане аз настоявам за същото нещо, както и в предходното: прояв-
лението на Божията слава и спасението на хората… Какво всъщност е идване-
то на Царството Божие, ако не всички хора да го видят като единствен Господ, 
комуто трябва със сърцето си да се подчиняват, който е техен единствен, все-
могъщ и възлюбен владетел. Така че с всички сили, от все сърце, с целия си ум и 
душа да се стремят да му служат, за да осъществят в пълнота и най-малките 
му желания…И какво представлява несравнимата ревностност на всички хора 
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от все сърце да служат на своя небесен владетел, ако не проявление на Божията 
слава и на спасението на хората?

Колко трябва да се молим, въздишаме и да насочваме всичките си действия към 
тази цел, която Нашият Господ ни е научил да полагаме не само като пръв, но и 
като втори обект на молитвите си!... Колко това искане трябва да е в основа-
та на служението ни, на нашите мисли и желания, след като Нашият Господ ни 
учи на това и след като знаем, че то е в основата на неговите молитви и на 
срещите Му приживе с неговия Отец.

„Да бъде волята Ти както на небето, така и на земята”

Това искане е точно същото, както двете предходни: то настоява за същите 
две неща – Божията слава и светостта на хората… Какво всъщност означава 
да искаш хората да изпълнят волята Божия, ако не да искаш те да бъдат свет-
ци? А светостта на хората, тъкмо в нея се съдържа проявлението на Божията 
слава на земята…

В молитвата, на която ни учи Нашият Господ, Той желае преди всяко друго искане 
аз да се моля на неговия Отец три пъти – за проявлението на неговата слава 
на земята и за светостта на хората. Това показва, колко тези две неща са Му 
на сърцето, доколкото са в основата на неговите въздишки и молитви, както 
впрочем е било и в края на живота му тук долу… Това показва доколко присъщо-
то за прослава на Бога и за благоденствието на душите възрадва сърцето на 
Нашия Господ, защото съответства на най-пламенните му желания и на делото 
на неговия живот.

Това показва колко всяко прегрешение към Бога и всичко, което възпрепятства 
светостта на една душа, е прискърбно за неговото Сърце, защото пряко про-
тивостоина онова, което Той най-пламенно желае, което е искал всекидневно 
от своя Отец в сълзи и въздишки и заради което е пролял кръвта си.

Сега разбираме онези, на които, подобно на благословената св. Тереза1, направо 
им се свива сърцето и изпитват неимоверно страдание при разказ за най-мал-
кия грях, извършен от когото и да било. Те носят духа на Нашия Господ, който 
сам, при подобен случай, е изпитвал същото страдание, нали Той тъй пламенно 
е пожелал, възлюбил и избрал славата, прославата и честта на своя Отец и 
светостта на хората.

Сега разбираме как малцина носят духа на Нашия Господ сред другите, които 
вършат грехове и слушат да се разказва за тях без болка.

Докато не изпитаме тази жива болка от всяко прегрешение към Бога, каквато 
е изпитвала св. Тереза и още повече Нашият Господ, не ще има истинска любов 

1	 Св.	Тереза	от	Авила	(1515–1582)	–	една	от	най-големите	католически	светици,	реформаторка	на	Кармил-
ския	орден,	велика	мистичка.	Първата	жена,	провъзгласена	за	Учител	на	Църквата.	–	Б.пр.
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към проявлението на славата Божия и ще сме доста далеч от духа на Иисус. 
Следователно трябва да изпитваме радост при всяко добро действие: крайна 
ревностност, щом вършим добро и огромна болка, за да избегнем и най-малките 
прегрешения (тъкмо в този дух Нашият Господ е прогонил търговците от Хра-
ма). Затова и св. Иоан Златоуст е настоявал вярващите да възпират, дори да 
удрят минувачите, непознатите, ако ги чуят да сквернословят. 

„Дай ни днес насъщния ни хляб”

Какво искаме с това, о, Боже мой? Ние го искаме за днес и същевременно за 
настоящия живот, който трае едва ден; искаме хляб, различен от всяка друга 
същност, сиреч свръхприродния хляб, единствения, който ни е необходим, един-
ствения, от който наистина се нуждаем, за да постигнем своята цел: този 
единствено необходим хляб, това е благодатта…

Освен това има и друг свръхприроден хляб, който, без да е абсолютно неминуем 
както благодатта, е също толкова необходим за мнозина. И той, този друг хляб, 
е благото на благата, за което мисълта единствено се сеща при името хляб; 
това тъй нежно и тъй възвишено благо е св. Евхаристия. Освен всичко друго, 
трябва да отбележим, че искайки от двойния хляб на благодатта и Евхаристи-
ята, аз не искам за самия себе си, а за нас, тоест за всички хора. Не отправям 
никакво искане за мен самия, а всичко, което искам в „Отче наш”, искам го или 
за Бога, или за всички хора.

Да забравя себе си, да мисля за себе си и ближния, или за себе си само пред-
вид на Бога и в степента на всички останали – така подобава на този, който 
обича Бога над всичко друго, а ближния като самия себе си. Ето какво Господ 
ме научи да правя при всяко искане с „Отче наш”: да не се моля за самия 
себе си, а да имам грижата да искам за всички хора, за нас всички, децата 
на Нашия Господ, възлюбени от Него, за всички нас, които Той е изкупил с 
Кръвта си.

„И прости ни дълговете, както и ние прощаваме…”

След като сме молили Бога за онова, което е било цел в живота на Нашия Господ 
и на нашия живот, след като сме Му искали най-необходимото за постигането 
на тази цел и сме Му го искали за всички хора, след като сме отправили към Него 
възглас на желание, искайки Му Евхаристията, която е Той Самият, ние се опом-
няме. Изкачили сме се тъй високо, спрямо там, където сме били: от безкрайната 
нищета на нашата душа с нейните пориви, желания и потребности, ето ни пред 
такава цел. И от тази висина си казваме: помилуй нас, защото сме грешници…

Ние искаме прошка от Бога с цялата си душа и за всички, които са го предиз-
викали. Виждаме колко ужасяващи са нашите грехове, какъв ужас са те за Бога, 
колко го нараняват, наскърбяват, колко Нашият Господ е страдал в Сърцето си 
за всяко от оскърбленията, отправени към неговия Отец. Какви страдания Той е 
пожелал да понесе, за да ги изкупи! Какво те са Му стрували! И най-накрая, докос-
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вайки чувствителността на Нашия Господ, искаме прошка от Бога със смирение 

и покаяние. Болката, че сме го наранили в нас самите, болката, че Го виждаме 

наранен от другите, се откъсва от сърцата ни чрез този вик: „и прости ни дъл-

говете”. В същото време, доколкото усещаме, че не можем сериозно да поискаме 

прошка от някой друг, ако сами не си простим, виждаме ясно, че всички оскър-

бления, които могат да ни нанесат, не са нищо в сравнение с тези, които ние 

сме причинили на Бога. Ние протестираме, че си прощаваме, все едно че нищо 

лошо не е било сторено, че не го виждаме, че сме го забравили… И ние умоляваме 

Бог да ни прости, Той също, нашите огромни обиди към Него. Прошката, както и 

благодатта, се искат не заради теб самия, а за всички хора.

„И не ни въвеждай в изкушение”

Господи, обяснете ми какво следва да поискам и защо по-скоро това, а не нещо 

друго. Това искане е вик, викът на всеки час, на всяка минута, викът: „Помощ!”. 

Би следвало той да има своето място в „Отче наш”, защото е задължително 

искане за всички мигове на живота, което трябва да се намира във всяка молит-

ва… Аз съм дотолкова обкръжен от врагове, че не само че не мога да постигна 

своята цел без помощ всеки час, но дори не бих могъл да произнеса и най-крат-

ката молитва, без да извикам за помощ.

Нашият Господ ми отправя това искане в „Отче наш”, защото то ми е необхо-

димо всеки час, защото то се открива във вика на душата сто пъти във всяка 

молитва, за да се науча да издавам непрестанно към Него всеки час този вик 

за „Помощ”.

„Но избави ни от злото”

Избави ни от греха, единственото истинско зло, единственото, което Ви нас-

кърбява: вашето зло. Избави от греха всички хора: по такъв начин те ще ста-

нат светци и тяхната святост ще Ви възслави; Вашата слава ще се прояви и 

тяхното спасение ще е сигурно, което е единственото, което желаем. Избавете 

ни следователно от злото, от греха, Боже мой, за бъдете славен, а хората да 

бъдат спасени.

Това искане потвърждава, подобно на трите предходни, всичко, което бихме 

искали, всичко, което представлява нашата цел, тази на Църквата, тази на 

живота на Нашия Господ тук-долу, но тя го потвърждава по косвен начин, чрез 

поврат към самите нас. Така ние искаме едно от нещата, необходими за осъ-

ществяването на нашата цел, докато първите три фрази искат пряко нашата 

крайна цел – Божията слава.

Рим, 23 януари, 1897 г.

Представяне и превод от френски: Тони Николов
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Мисионерското дело на отец Дьо Фуко подтиква изтъкнатия френски 
ислямолог Луи Масиньон (1883–1962) да разработи своето мистическо 
разбиране на връзката „състрадание и заместване”1. След съвместна 
нощ на молитва в базиликата „Сакре Кьор” в Париж Масиньон решава 
да последва отец Дьо Фуко в пустинята, но академичен ангажимент и 
последвалата смърт на отеца провалят това начинание. През 1934 г. 
Масиньон основава движението на състрадателното заместване (ба-
далия), свидетелстващо за присъствието на Христос в земите на ис-
ляма. В края на живота си Луи Масиньон произнася в Сорбоната лек-
цията Цял един живот със заминалия в пустинята брат Фуко, в която 
развива идеята за пътя към Божията любов на всички Авраамови чеда. 
Публикуваме отговорите на Луи Масиньон на една анкета за Бога, из-
дадена в сп. L’Age nouveau, n 90, 1955: Réponse à l’enquête sur l’idée de 
Dieu et ses conséquences.

Луи Масиньон

посещеНието На чуждеНеца

Отговор на една анкета за Бога

1. Смисълът на думата „Бог”. Нейните последици

Откритието предшества теорията, разтърсването предхожда именуването.

Вътрешно скъсване на собствените привички, краткотраен сърдечен спазъм, 
отправна точка за нов ред в личните ни отношения; или погледнато отвън, осъз-
наване на грях, прекрачване на Закона. Душата се оказва жена пред поразилия 
я Господ: мълчи, приема, а рвението по първоначалната девственост я разубеж-
дава да пита „защо” и „как”. Изпълва я единствено скришното възпоминание 
за това Благовещение, заряд надежда, че е заченала, за да Го роди безсмъртен. 
Вече Крехкият Гост, който носи в утробата си, определя поведението . Не ста-
ва дума за раздипляне на собствена приумица, а за обожаване и насочване от 
Онзи, комуто се е посветила: тайнствения Чужденец.

Морално: душата се освещава, за да предпази своя свещен Гост от омърсяване-

1	 Виж	още	по-темата:	Владимир	Градев,	Масиньон или гостоприемството,	сп.	Християнство и култура,	брой	
37,	2009,	с.28-37.	



2010 / брой 5 (52)

53

то със светските дела, на които, посещавайки я, се е изложил Недостъпният. 
Социално: душата не може да скрие бременността си с чистия Свидетел, тя се 
чувства белязана, „дамгосана”, стигматизирана от подозренията, от ударите, 
раняващи Истината и предизвикващи Правдата във всички потиснати, пленници, 
роби, каторжници. Естетически: как болезненото състрадание да не бъде пога-
лено от песен на надежда, изтъкана от намеци за свободни, пълни с разбиране 
и утешение идни дни и най-вече за божествения Гост, който тя не бива да роди 
преди апокалиптичното изпълване на времената. Педагогически: не става дума 
да говори за своя Гост „дидактически”, като за повече или по-малко играещ 
оратор, какъвто е Бог за модерната библейска екзегетика, а свидетелствайки, 
внимаваща за мига, в който Той, повел я чрез състраданието по пътя на знани-
ето на опита, я вдъхновява да Го призове.

2. Нашата представа за Бога

За вярващия настъпва момент, когато трябва не сляпо да „зачене” Бог като 
жена, а да изясни понятието за Него. С думи и Имена. Твърде бързо, уви, в 
доходоносния трафик на „обмена” на „ценности” те се превръщат в идоли за 
витрините на благочестието. За щастие понякога Някой прекатурва масите на 
продавачите и им показва, че божествените Въпроси остават, дори в полето 
на чистата философия, редом с изложените индивидуални решения. Истинските 
отговори на човечеството са изтръгнатите от него молитвени фарове, бре-
менни с догматични определения (преди да бъдат те мумифицирани от админи-
стриращите теологията). „Lex orandi, lex credendi” (Закон на молението, закон 
на вярването): само в лоното Авраамово, над Закона, в жертвоприношението на 
„Царя на Правдата”, с което бе благословен Авраам, всички вдъхновени от чо-
вешкото умоление литургии намират Бог: начало на тяхното единство.

3. Съответствията на думата „Бог” в мен

Тези съответствия не съществуват, те всъщност не са „дадени” в никоя таб-
лица на аналоговите божествени атрибути. С копулата2 „е” като че полагаме 
Бог във всичко като всичко. А трябва вътре в себе си да направим, по-скоро 
наум да почувстваме Коперниково разцентроване. В духовната картография, за 
да извървим посочения от статичните точки на правоъгълното проектиране на 
системата на Меркадор път, трябва да се възкачим на върха на оста на конич-
ното проектиране на света, на върха на сенчестия конус, където ще изчезне 
всяко времетраене.

Чужденецът, който ме посети една майска вечер пред Так3, изгори раната на 
моето отчаяние, което Той разцепи, носейки като въздигаща се от бездънната 
глъб риба светлината, за да Го открие вътрешното ми огледало – скрит под 
собствените ми черти – изтощен от препускането в пустинята пътешестве-

2	 Копула	–	термин	в	логиката,	обозначаващ	връзката	между	субекта	и	предиката.	–	Б.ред.	
3	 Так	–	монумент	на	персийската	архитектура,	построен	през	VI	в.



54

Свидетели на вярата

ник, предаден в очите на своите домакини от дисагите научно обирджийство, 
шпионски камуфлаж – преди огледалото ми да потъмнее от Неговия пожар. Никое 
име не остана тогава в паметта ми (дори не и моето), за да Му го извикам, та 
да ме освободи Той от Своята стратегема, да се измъкна от Неговата клопка. 
Нищо повече: само изповядването на свещеното Му усамотение – признание на 
изначалната ми недостойност, прозирен саван между двама ни, женски недоло-
вимо, разоръжаващо Го було от мълчание, вземащо с идването Му, под съзидател-
ното Му слово, цветовете на дъгата.

Чужденецът, който в деня на Своя гняв ме взе в ръката Си, такъв какъвто бях, 
безжизнен като пясъчния гущер геко, разстрои едни след други всичките ми 
придобити рефлекси, предпазни мерки и човешко себеуважение. Той превърна, с 
обръщането на ценностите, относителното ми спокойствие на притежаващ в 
немотна нищета, възвърна „целево” следствията към причините, междинните 
знаци към архетипите — нещо, което повечето хора постигат едва умирайки. 
Нека бъда извинен, че тук не предлагам да потърсим в биографиите на мистици-
те технически речник-заместител за „влизането в присъствие” на Онзи, Който 
никое Име a priori не дръзва да призове: нито „Ти”, нито „Аз”, нито „Той”, нито 
„Ние”, и че преписвам само един със сигурност несъвършен, но разтърсващ вик 
от Руми (четиристишие 143)4, в който божественото, същностно, неутолимо и 
преобразяващо желание блика от дълбините на нашето мълчаливо и голо обожа-
ние: нощта.

„Онзи, чиято красота кара Ангелите да ревнуват, дойде на разсъмване и поглед-
на в сърцето ми.

Той плачеше и аз плаках до идването на зората, после Той ме попита: „Ах, от нас 
двамата, кажи, влюбеният кой е?”5. 

Превод от френски: Владимир Градев

4	 Мевляна	Джалал	ал-Дин	Мухаммад	Руми	–	ирански	поет	и	суфийски	мистик	(1207–1273	г.)	–	Б.ред.
5	 „Ах!”,	викът	на	чистата	болка	е	смятан	от	Сари	Сакати	(наричан	Гамри)	и	от	Халладж	(Диван,	55)	като	едно	
от	Върховните	Имена	на	Бога,	срв.	„това	си	ти”	–	прочутата	притча	на	Руми	(Матнави,	I,	3055-3110)	при	източ-
ника	му	у	Халладж	(Тауазин,	5,	II,	2,	4,	4,	II),	а	също	Лук.	4:32.
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Джон Дън (1572–1631) е английски поет и англикански 
проповедник, най-видният представител на т.нар „ме-
тафизическа школа”. Роден е в католическо семейство 
във време, когато католицизмът е обявен извън зако-
на в Англия. Учи в Кеймбридж и Оксфорд, без да може 
да получи диплома, тъй като действат ограничения за 
католици. През 1610 г. влиза в полемика с католиците, 
заемайки страната на протестантите и пише анти-
католическите памфлети Псевдомъченикът и Игнаций 
и неговият конклав (насочен срещу йезуитския орден). 
На неговия полемичен талант обръща внимание крал 
Джеймс I, след което Дън е ръкоположен за протес-
тантки свещеник и до смъртта си е настоятел на храма „Сейнт Пол” в Лондон. Поези-
ята му се отличава със своята образност и метафоричност, най-известни са неговите 
Свети сонети. Молитви към Бога в часове на изпитания и скърби. Наред с поетичните 
творби на Дън и проповедите му, това е произведението, което се радва на най-голяма 
популярност приживе на автора. Историята на написването му е свързана с почти чу-
додейното оздравяване на Дън от тежка болест през зимата на 1623 г. Съчинението 
се дели на 23 части, всяка от които има заглавие на латински и проследява етапите на 
развитие на болестта – от първите симптоми, през намесата на лекаря, чак до пълно-
то оздравяване. Всяка част се дели на Размишление, Увещания [Богу] и Молитва. В пред-
ложената XVII част тежкоболният поет дочува от прозореца на спалнята си далечно-
то биене на камбана, известяваща нечие погребение. Това отключва у него размисли за 
собствената му участ и земния живот.
Тексът е преведен от Валентин Калинов, ученик в НГДЕК, победител в конкурса „1000 
стипендии” на фондация „Комунитас” за учебната 2009/10 г.

Джон Дън

молитви към бога в часове 

На изпитаНия и скърби

Част XVII  
Nunc Lento Sonitu Dicunt, Morieris

Тази камбана, която тихо бие за другиго, сега ми казва: Ти трябва да умреш1. 

Размишление 

Онзи, за когото камбаната бие, може да е тъй изнемощял от болестта, че да 
не я чуе и да не проумее, че за него бие тя. Може би и аз самият си мисля, че 
съм много по-добре, отколкото в действителност съм, затова и онези люде, 

1	 Преводът	на	епиграфа	е	от	английски	според	изданието	на	Джон	Спароу,	Кеймбридж,	1923,	което	претенди-
ра	да	предава	текста	на	Молитвите	според	първото	им	издание	от	1624	г.,	с	оригиналния	правопис,	използване	
на	курсива	и	капитализация.	Точният	превод	от	латински	е	следният:	„В	този	момент,	кога	се	пронесе	гласът	на	
камбаната,	людете	заговарят:	Ти	трябва	да	умреш”.	–	Б.пр.
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които са около мен и добре разбират състоянието ми, вероятно са поръчали 
камбаната да забие за мен, а аз и не подозирам за това. Църквата е католичес-
ка, вселенска, такива са и всички нейни дела, и това, що тя върши, на всички 
принадлежи. Когато тя кръщава младенец и аз съм причастен на кръщението, 
понеже посредством този акт детето бива единено с това тяло, чиято глава 
ръководи и мен, то става калем на онази снага, клонка от която съм и аз. И кога-
то тя погребва мъртвец, аз също съм участник в погребението, защото цялото 
човечество е творба на един писател и един единствен том представлява то, 
и когато човек умира, тогава неговата глава от книгата не бива откъсвана, а 
се превежда на език по-достоен и по-добър. И на всяка глава  се полага подобен 
превод. На неколцина преводачи Бог дава хляб: има пасажи, които превежда ста-
ростта, други – болестите, трети – войните, някои – правосъдието. Ала дес-
ницата Господня над всеки превод бди и тя отново ще подвърже ведно нашите 
разпилени страници и ще ги подготви за онази библиотека, където всяка книга 
към всяка ще лежи отворена. Затуй камбаната, която за проповед бие, не само 
проповедника въззовава да дойде, но и цялото паство, тази камбана зове всички 
нас. Но колко по-призивно тя вика мен, когото болестта тъй близо до Вратите 
на смъртта е довела. 

Прението между монашеските ордени кой измежду тях трябва първи да бие кам-
баната за утреня, прераснало чак до процес в съда относно благочестието им и 
достойнствата им, вярата и дължимата им почит. Накрая било решено, че това 
следва да вършат братята, които са най-ранобудни. И ако ние право разумява-
ме достойнството на камбаната, която бие за вечерня, то по-обрадвани бихме 
били, ставайки призори, да сторим така, че за нас тя да бие и за нас тя да е 
отредена, тъй както е за оногова, когото тя в действителност зове. 

Камбаната бие за този, който сам съзнава, че тя бие за него. И дори когато 
нейният звън заглъхне, той вече е донесъл със себе си прозрение за клетника и 
той обладава единение с Господа. Има ли някой, който да не вдигне поглед, щом 
слънцето начене изгрева си? Има ли такъв, който да отвърне очи от кометата, 
щом тя избухне в небесата? Кой е този, който не надава слух към далечния звън 
на някоя камбана, забила незнайно защо? Ала кому е по силите да остане глух за 
онази камбана, дето отнася част от самия него от света?

Никой човек не е остров, сам на себе си оставен. Всеки е дял от материка, 
частица от цялото. Ако само една буца пръст вълните отнесат, то Европа се 
смалява, сякаш отнесен е цял нос, врязан в океана, или домът на твой другар, 
или пък твоят собствен. Смъртта на всеки един ме кара да линея, защото час-
тица от човечеството съм. Затуй ти никога не питай за кого бие камбаната. 
Тя бие за теб. 

И макар самите ние да сме доста претърпели, наш дълг е да подирим от съ-
седския дом и неговата несрета, и върху си да поемем неволите и на нашите 
съседи, като с това нито просим, нито пък търсим в заем от чуждото злощас-
тие. Наистина, простима би била тази наша изжаднялост за страдание, ако ние 
вършехме това, тъй щото страданието представлява богатство, но рядко е то 
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у някого в изобилие. Никому не са отредени беди в излишък, които да не са се 
развили, да не са узрели и дали плод и да не са го сторили угоден за срещата 
с Господа. Ако човек държи имането си в кюлчета или в необработени пръчки 
злато, но не е добил от тях ни една монета, то щом на път поеме, това негово 
съкровище за нищо не ще му послужи. По своята природа страданието е богат-
ство, ала ние не можем да извлечем от него друга изгода като разменна монета, 
с изключение на тая, че то ни доближава все по-близо и по-близо до нашия дом – 
Царството небесно. 

Може би в този момент някой друг е на легло също като мен, дотолкова болен, 
че вече да е досами смъртта си, а неговото страдание вероятно се е затаило 
вътре в него, също както златото – в мина, но от него той не може да почерпи 
никаква полза. Но тая камбана, която ми долага за злощастието му, тя изваж-
да на бял свят това злато от мината и ми го донася. Ако помисля добре върху 
бедата, сполетяла другиго и посредством нея насоча мислите си към моята 
собствена злочестина, тъй за себе си аз ще намеря подслон, обръщайки се към 
Господа, който бива единственото наше истинско убежище. 

Увещания

Господи, Боже мой, не си ли Ти Този, Който правиш така, щото светлината да се 
отделя от мрака, за да стори оногова, за когото камбаната бие сега, докато 
очите му виждат мъжделиво, той да стане водител, наставник, епископ за вси 
онези, които гласа му чуват в звъна на камбаната, и тъй нам свидетелство да 
ни даде за Твоята милост? Не си ли Ти Този, Който от слабостта въздигаш сила, 
за да направиш възможно онзи, комуто болестта не позволява ни да се надигне 
от одъра, ни да шавне, да влезе в моя дом, и в гласа на камбаната, която бие 
за него, аз да намеря силата на наставленията, дето повеждат мислите ми към 
оздравяването и крепкостта?

Боже мой, коя гръмотевица не звучи като сладкогласен кимвал, кой дрезгав и 
крут глас не става благозвучен орган, щом Ти по милостта Си и у него вложиш 
Своя глас?

И кой орган ще свири фалшиво, ако Твоята десница е върху него? Твоят глас, 
Твоята десница е в този камбанен вопъл и в неговия едничък звук аз чувам целия 
оркестър. Чувам Твоя угодник Яков, който повика синовете си и им каза: „Събе-
рете се, за да ви известя какво ще ви се случи в бъдещите дни”2. А така той 
им каза: „Каквото аз съм сега, това ще станете и вие”. Чувам Твоя Мойсей, как 
се обръща към мен и към всички, които чуват камбаната: „Тази е благословията, 
с която благославям ви преди да умра”3. Преди да ви е застигнала смъртта, 
помислете за мен и в моята кончина разумейте и своя край. Чувам пророка 

2	 Бит.	49:1.1:	„Тогава	Яков	повика	синовете	си	и	каза:	Съберете	се,	за	да	ви	известя	какво	ще	ви	се	случи	в	
бъдещите	дни”.	Оттук	нататък	е	използван	българският	протестантски	превод	на	Библията	на	изд.	Верен.	Често	
цитатите,	които	Дън	използва,	се	различават	от	оригиналните	библейски	стихове.	В	тези	случаи	превеждам	
фразата,	както	е	у	Дън,	а	под	линия	прилагам	за	сравнение	българския	превод.	–	Б.пр.
3	 Втор.	33:1:	„И	това	е	благословението,	с	което	Божият	човек	Моисей	благослови	израилевите	синове	преди	
смъртта	си”.
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Твой, който каза на Иезекия: „Нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да 
живееш!”4. За да ни помири и да ни настрои към размисъл за смъртта, той ни 
прави част от своето домочадие, а това назовава уредба на дома. Чувам апос-
тола Твой, който рече: „Мисля, че е правилно да ви подтиквам чрез напомняне, 
понеже зная, че скоро ще трябва да напусна тая телесна хижа”5. Ето го него-
вото завещание и зовът на камбаната е нам полагаемият се дял, а ние нека от 
сетния му час да се поучим и завета му да приемем. Аз чувам онзи, чийто глас 
вси звуци превръща в музика, а всяка музика – в ангелско пение. Чувам Твоя Син, 
който сам каза: „Да не се смущава сърцето ви”6. Ала само дето аз долавям и 
различието между онова, що рече Спасителя: „Аз отивам да ви приготвя място”, 
и онова, що казва този, за когото бие камбаната: „Изпращам този вопъл, за да 
ви подготвя за последния ви пристан, за гроба ваш”. Господи, Боже мой, щом Цар-
ството небесно слава и отрада е, защо към него не ни водят и не ни въвеждат 
там неща, също славни и отрадни? Това, което някога Ти изпърво завеща във 
Ветхия Си завет, бе повелята за победи и охолство, вино и елей7, мед и мляко8, 
сговор с нашите събратя и погибел за враговете ни, весели сърца и засмяни 
лица9, и с тая повеля Ти възведе в Своето лоно онези, които в Тебе имаха вяра, 
с тая земна слава и отрада възнесе ги в славата и отрадата на Царството 
небесно. Ала защо си изменил сега волята Си, Господи, и водиш ни по пътищата 
на строгостта и самобичуването, на прискърбието и сълзите? Пътища, извеж-
дащи все към горестния ни край, и все подготвящи ни да очакваме отредените 
ни злочестини. Пътища, които за наше назидание подтикват и да смятаме не-
щастията на другите като урок за нас, да ги поемаме и да ги понасяме върху 
си все едно, че са наши собствени. Мигар не е сама по себе си най-дивна от 
всичко славата небесна, та да се нуждае тя от фалшивия блясък на унинието 
и неправдата в тоя свят, за да стане тя още по-желана? Мигар не е сама по 
себе си най-сладка и отрадата небесна, та да се нуждае тя от горчилката на 
тоя живот, за да бъде още по-услаждаща? Могат ли с нещо да се сравнят тая 
слава и тая отрада? Не сами по себе си, а като се поставят редом до нашата 
мирова безотрадност и безчестие? Съзнавам, Господи, че всъщност истината 
стои съвсем, съвсем инак. Както Ти самият Си несътворен, така и славата и 
отрадата, които с Тебе са, не са тварни, а са изконни и вечносъществуващи. Но 
защо тогава, Боже мой, Ти не туриш тяхното начало за нас още тук, приживе? 
Прости ми, Господи, че безразсъдно и неблагодарно говоря, тъй щото Аз самият, 
дето те питам сега защо не сториш това, у себе си усещам, че Ти вече си го 

4	 2	(4)	Царства	20:1:	„В	онова	време	Езекия	се	разболя	до	смърт.	И	пророк	Исая,	синът	на	Амос,	дойде	при	
него	и	му	каза:	Така	казва	Господ:	Нареди	за	дома	си,	понеже	ще	умреш	и	няма	да	живееш!”.
5	 2	Петр.	1:13-14:	„Мисля,	че	е	правилно,	докато	съм	в	тази	телесна	хижа,	да	ви	подтиквам	чрез	напомняне,	
понеже	зная,	че	скоро	ще	напусна	хижата	си,	както	и	ми	извести	нашият	Господ	Иисус	Христос”.
6	 Йоан.	14:1-2:	„Да	не	се	смущава	сърцето	ви;	вие	вярвате	в	Бога,	вярвайте	и	в	мен.	В	дома	на	Отца	Ми	има	
много	жилища.	Ако	не	беше	така,	Аз	щях	да	ви	кажа,	защото	отивам	да	ви	приготвя	място”.
7	 Срв.	Йер.	31:12	„И	ще	дойдат,	и	ще	пеят	върху	възвишението	на	Сион	и	ще	се	стекат	към	благодатта	на	
Господа:	към	житото	и	към	младото	вино,	и	към	маслиненото	масло,	и	към	малките	на	овцете	и	на	говедата.	И	
душата	им	ще	бъде	като	напоявана	градина	и	вече	няма	да	изнемощеят”.
8	 Срв.	Изх.	3:8:	„И	слязох,	за	да	ги	освободя	от	ръката	на	египтяните	и	да	ги	изведа	от	тази	земя	в	добра	и	об-
ширна	земя,	в	земя	където	текат	мляко	и	мед,	в	страната	на	ханаанците,	хетейците,	аморейците,	ферезейците,	
евейците	и	евусейците”.
9	 Срв.	Пр.	15:13:	„Весело	сърце	прави	засмяно	лице,	а	от	скръбта	на	сърцето	духът	се	угнетява”.



2010 / брой 5 (52)

59

сторил. Понеже аз знам, че с отрада и слава Ти си дарил и мен, и всички оста-
нали. А пък над онези люде, които в този си живот не се чувстват обрадвани в 
тегобите си и възславени в скърбите си, страховито е надвиснала опасността 
да бъдат лишени от отрадата и славата Ти и в отвъдния. 

Молитва

О, Господи, Ти, който си всевечен и всемилостив, и в милостта си към нас въз-
зоваваш не само с гласа на Природата, който говори в сърцата ни, не само със 
словото Си, което достига слуха ни, ала дори и с речта на онези твари, които 
от слово са лишени – с речта на Валаамовата ослица10; с думите на невярващи-
те в Тебе люде – с признанието на Пилат11; със словото и на самия дявол, който 
призна и свидетелства за Сина Ти12. Твоят глас, Боже, покорно аз приемам в тая 
скръбна и гробна камбана. И благославям славното Ти име, Господи, за това, че в 
тоя камбанен зов аз чувам наставленията Ти, за това, че в участта на другиго, 
аз познавам своята собствена участ и разумявам, че преди да е затихнала кам-
баната, дето сега слушам за друг да бие, тя може да отнесе и мен също. Поне-
же като възмездие за греха и на мене се полага смъртта, и понеже е изход от 
болестта, и на мене тя принадлежи, ала и макар като раб непокорен да треперя 
пред смъртта, все пак няма страх в сърцето ми, щом при такъв всемилосърден 
господар като Тебе отправям се. Затова, Боже мой, в Твоите ръце предавам 
духа си13 и съзнавам, че Ти ще ме приемеш, независимо дали ще живея или ще 
умра. Понеже тъй стори Давид, Твоят раб, когато живота си Ти повери14. Понеже 
тъй стори и Твоят благословен Син, когато в смъртта Си духа Си Ти предаде. 
Възвести, Господи, Своята воля за мене и дали живот или погибел в Твоето 
време ми е отредена. Приеми ме, Боже мой, в Твоите ръце духа си предоставям. 
И така, о, Господи, подготвен чрез изпитните, пратени ми от Тебе, съзрял от 
Твоята казън и към Твоята воля приобщен от Духа Свети, получил вече Твоята 
прошка за душата ми, и неподирил милост за плътта ми, смелост имам, о, Боже 
мой, към Тебе молитвите си да отправя в просба за оногова, за когото камба-
ната заби и с това ме подбуди към тези слова. Простри десницата си върху 
душата на този клетник, Господи, докато размисли тя върху сторените от него 
деяния и проумее, че нищожно е времето, което й е отредено да обитава в тяло-
то му. Позволи могъществото на Твоя дух да умножи това тъй късо време, така 
че преди самия край той да съумее достойно да изповяда делата си. Така му дай 
да види греховете си, че той да разбере, че простил си ги и в Твоята прошка да 
не се съмнява. Позволи му сам да мисли върху безкрайните си прегрешения, ала 
и ни за минута да не забрави за безкрайната Ти милост към него. Позволи му 

10	 Чис.	22:28:	„Тогава	Господ	отвори	устата	на	магарицата	и	тя	каза	на	Валаам:	Какво	съм	ти	сторила,	че	ме	
биеш	вече	три	пъти?”.
11	 Мат.	27:24:	„И	така,	Пилат,	като	видя,	че	никак	не	помага,	а	напротив,	че	се	надига	размирица,	взе	вода,	
уми	си	ръцете	пред	множеството	и	каза:	Аз	съм	невинен	за	кръвта	на	този	Праведник.	Вие	гледайте”.
12	 Мат.	4:6:	„Ако	си	Божи	Син,	хвърли	се	долу;	защото	е	писано:	„Ще	заповяда	на	ангелите	Си	за	теб,	и	на	ръце	
ще	те	носят,	да	не	би	да	удариш	в	камък	крака	си“.
13	 Срв.	Лук.	23:46:	„И	Иисус	извика	със	силен	глас	и	каза:	Отче,	в	Твоите	ръце	предавам	духа	Си.	И	като	каза	
това,	издъхна”.
14	 Пс.	31:5:	„В	Твоята	ръка	поверявам	духа	си;	Ти	си	ме	изкупил,	Господи,	Боже	на	истината!”.
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сам да съзре своите опущения, но и да се облече в достойнствата на Иисуса 
Христа, Твоя син. Утешение в сърцето му вдъхни и позволи му за Тебе да свиде-
телства, тъй че онези люде, които са около му също да могат от него, болния, 
утеха да почерпят, и това за тях да бъде назидание, защото дори и в тлението, 
кога тялото ни последва пътя на всяка плът, все пак душата поема по пътя 
на вси светии. Когато Твоят Син на кръста със силен глас извика: „Боже мой, 
Боже мой, защо си ме оставил?”15, той не от свое име каза това, а от името на 
Църквата, от името на страдащите членове на Неговото тяло, които в часове 
на голяма беда могат да се почувстват изоставени от Тебе. Този страдалец, о, 
Боже преблагословени, е един от тях. Заради него и в негово име чуй Твоя син, 
който към Тебе извика: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?”. Не Го оста-
вяй, Господи, ала с левицата си в гроба тялото му положи (ако така си отсъдил 
за него), а душата му с десницата си приеми в Твоето царство и ведно едини 
Него и всички нас със сонма на Твоите свети угодници. Амин. 

15	 Мат.	27:46:	„А	около	деветия	час	Иисус	извика	със	силен	глас	и	каза:	Или,	Или,	лама	савахтани?	–	тоест:	
Боже	Мой,	Боже	Мой,	защо	си	Ме	оставил?”,	също	и	Марк.	15:34.
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Джордж Вайгел (1951) е известен американски католичес-
ки автор, политически активист и общественик. В мо-
мента е сътрудник на Центъра за етика и публична поли-
тика във Вашингтон. Автор е на популярната биография 
на папа Йоан-Павел II Свидетел на надеждата (Witness to 
Hope, 1999).

Джордж Вайгел

какво се обърка? 

Не обвинявайте целибата. Църквата трябва да се бори с 

проблема за сексуалното насилие, като става по-католичес-

ка, а не по-малко

В периода, наречен от католиците в САЩ „дългите пости” на 2002 г., кога-
то всяка седмица се появяваха нови разкрития за случаи на сексуално насилие, 
извършени от свещеници, както и за неправилна реакция на случилото се от 
страна на епископата, редица наблюдатели изтъкнаха аргумента, че тази криза 
е косвена последица от някои специфични черти на католическия живот – це-
либатът сред духовенството, управляваната от мъже епископи Църква и от 
сексуалната етика с твърде високи изисквания. Те твърдяха, че за да настъпи 
промяна, Църквата трябва да се „модернизира”, което ще ограничи или дори ще 
премахне всички тези проблеми. 

Сексуалното насилие действително е нещо ужасно, но няма емпирически данни, 
които да доказват, че този проблем е характерен предимно или само за Като-
лическата църква. Сексуалното насилие върху млади хора е глобална зараза. В 
Съединените щати между 40 и 60% от случаите на сексуално насилие са били 
вътре в семейството – често те са извършвани от приятеля на майката, с 
когото тя живее на семейни начала, или от нейния втори (или дори трети, или 
четвърти) съпруг и тези случаи нямат нищо общо с целибата. Същото се от-
нася и за женения педиатър от Уилмингтън, щата Делауер, обвинен през февру-
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ари, че 471 пъти е извършил сексуално насилие. Целибатът няма нищо общо и с 
общо 290 000 случая на сексуално насилие, извършени в американските държавни 
училища в периода 1991–2000 г. според статистиката на Чарол Шейкшафт от 
Университета във Вирджиния. Като се има предвид, че проблемът със сексуално-
то насилие съществува и в християнските деноминации, в които свещениците 
могат да се женят, е трудно да приемем идеята, че по какъвто и да било начин 
бракът може да бъде препятствие срещу духовниците, склонни да извършват 
такова насилие. (Наистина идеята за ограничаване на браковете като част от 
програмите за предотвратяване на сексуалното насилие също трябва да бъде 
отхвърлена). В целия свят сексуалните насилници са преобладаващо не-целибат-
ни.

Твърде много от епископите в Църквата не успяха да предприемат необходи-
мите драстични мерки, с които да противодействат успешно на сексуалното 
насилие върху младежи – това е очевидно и то беше признато от епископите 
в Съединените щати, както и от двама папи. Но трудно може да се твърди, 
че това има нещо общо с пола. Подобно на мнозинството от хората, немалко 
епископи споделят измамната вяра в силата на психиатрите и психолозите 
да „поправят” сексуалните насилници, и затова смятат, че тези мъже могат 
да бъдат „излекувани”, след което тихомълком върнати на предишните си пос-
тове, без това да увреди репутацията на Църквата. В наскоро публикуваното 
свое послание до Католическата църква в Ирландия папа Бенедикт ХVI изобличи 
епископите, които са били ангажирани повече със защита на репутацията на 
Църквата, отколкото със защитата на уязвимите млади хора. Тази критика е 
напълно валидна и за съществуващото преди десетилетия в Съединените щати 
положение, същата критика обаче може да бъде отправена днес и към ръковод-
ството на учителските съюзи или към законодателите, които пренебрегват или 
се опитват да прикрият докладите за сексуалното насилие в американските 
държавни училища.

Да, наистина, отделни аспекти от клерикалната култура в САЩ и на други 
места допринесоха за задълбочаването на проблема, но същият жалък инстинкт 
за „замитане” затруднява намирането на подходящо решение за тази зараза и 
в други сектори на обществото. Разликата е, че след 2002 г. Католическата 
църква в Америка предприе драстични мерки за осигуряване на защита и грижа 
за младежите, за разлика от редица други институции в сходно обществено 
положение. И това беше успешно до такава степен, че в момента Църквата 
вероятно е най-сигурното място в Америка по отношение на младите хора.

Вероятно има известна истина в твърдението, че наличието на женска гледна 
точка към тези проблеми би допринесло за смекчаването на кризата в Католи-
ческата църква по отношение на сексуалното насилие и би ограничило неадек-
ватна реакция от страна на епископите; мъжката клерикална култура на като-
лицизма вероятно е довела в миналото до притъпяването сред католическото 
духовенство на естественото и инстинктивно отвращение към сексуалното 
насилие върху младежта – отвращение, което една жена вероятно би почув-
ствала незабавно и би реагирала по подходящ начин. Но тъжната истина е, че 
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когато става дума за сексуално насилие, полът не може да даде никаква гаран-
ция – физическото и сексуално насилие над млади ирландски момичета в приюта 
„Св. Магдалина” преди десетилетия е било извършвано от сестри монахини. 

Трябва също да се отбележи, че отговорът на Американската църква на наси-
лието и грешките в управлението след 2002 г. беше подкрепен от познанието 
и професионалния опит на много жени, както трябва да признаем и че именно 
светските жени, независимо женени или не, днес са учителите, превърнали ка-
толическите училища в сигурно място и успешен пример. Още повече че жените 
са огромното мнозинство сред доброволците и платените служители, които 
осигуряват сигурността и жизнеността на католическите енории. Твърдение-
то, че жените нямат нищо общо с начина на работа в Католическата църква, не 
разграничава Църквата от високите етажи на Ватикана и пренебрегва начина, 
по който всъщност Църквата живее в Америка и Европа. 

Когато става дума за доктрината – трябва да се приеме за очевидно, че гре-
ховете и престъпленията, свързани със сексуалното насилие в Католическата 
църква, са израз на неверие, на отказ от истината на църковните учители. Све-
щеник, който приема сериозно призванието на своето ръкоположение не може да 
бъде сексуален насилник или хищник. Ако един епископ приема сериозно клетва-
та, която произнася след ръкоположението си, в която се задължава да пази Бо-
жието стадо, той винаги ще постави сигурността на младенците Господни пред 
загрижеността от публичен скандал. Католицизмът „в лека форма” не може да 
даде отговор на нещо, което по същество представлява криза във вярата. 

След 2002 г., благодарение на подкрепата тогава от кардинал Йозеф Ратцингер 
(и сега от папа Бенедикт ХVI), Католическата църква в Америка разработи и 
задълбочи политиките и мерките, с които беше гарантирана сигурност на мла-
дежите, и сега тя предлага важен модел за всички църкви по света. За миналата 
година в Американската църква има само шест достоверни сигнала за сексуално 
насилие над младежи. Това е голям брой за Църква, от която се очаква да спазва 
най-високите стандарти, но все пак този брой е минимален за страна с населе-
ние от 68 млн. души. 

От съществено значение за цял свят е Църквата да стане по-католическа, а не 
по-малко. Теологията на тялото на Йоан-Павел II предложи разбиране за изпълне-
на с вяра и плодотворна човешка любов, като икона на вътрешния живот с Бога. 
Тази визия е далеч по-благородна, по-задължаваща и по-човечна от проповядва-
ния от сексуалната революция секс като „контактен спорт”, чиито принципни 
жертви са именно уязвимите млади хора. Искрено загрижените за защитата на 
младежите трябва да помислят дали е по-важно Католицизмът да се „олекоти”, 
или Авгиевите обори на днешната култура да бъдат радикално почистени. 

сп. Нюзуик, 3 април 2010 г. 

Превод от английски: Момчил Методиев
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Изабел дьо Голмин

европа – мозайка от 

християНство

Посланието и ценностите на християнството са  

винаги актуални

За две трети от жителите на пет големи страни в Западна Европа посланието 
на християнството е винаги актуално. Но начинът, по който се живее с рели-
гията, силно зависи от индивидуалната култура. 

С християнски корени или не, европейците признават привилегированото място 
на християнството в неговата католическа, протестантска или православна 
разновидност. В петте големи европейски страни, където френският Институт 
за изследване на общественото мнение (Ifop) проведе проучване, поръчано от 
в. La Croix (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), две трети 
от анкетираните лица смятат, че посланието и ценностите на християнство-
то са винаги актуални. Не на такова мнение са една трета от запитаните. 
Християнството си остава важен елемент от религиозната култура на Стария 
континент, но вече не играе изключителна роля.

Въпреки че проучването е проведено в момент, когато се води полемика около 
реакцията на Католическата църква спрямо случаите на педофилия, това не е 
повлияло на отговорите. Което показва, че християнството е дълбоко вкоренено 
сред европейците, независимо от разни текущи проблеми. 

Освен това – което е и втората изненада от изследването – оказва се, че няма 
някакъв уеднаквен европейски начин на вярване и националните специфики си 
остават. Например във Франция светската култура ясно проличава в сондажи-
те. „На всички зададени въпроси французите отговарят по възможно най-ради-
калния начин, те избягват златната среда и винаги са в едната или другата 
крайност”, отбелязва Жером Фурке, заместник-директор на департамента за 
изследване на общественото мнение в Ifop. 

Италия е потопена в дълбоко религиозен културен климат

Французите са също и най-критични към комуникацията на Църквата. Мнозина 
сред тях смятат, че всички религии са равностойни (62%, т.е. почти същият 
процент, както при предишния сондаж на Ifop-La Croix от 2007 г.). А половината 
от французите заявяват, че вече няма какво да се очаква от християнското 
послание.
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Напълно противоположна картина разкриват данните от проучването в Италия. 
Повечето от жителите на Апенинския полуостров смятат, че комуникацията на 
Църквата е добра. Твърдението се откроява дори по-категорично сред младите 
(70% от лицата под 35 г.). Излиза, че в Италия комуникационните канали между 
младото поколение и Църквата не са прекъснати. Освен това 70% от итали-
анците са съхранили своето доверие в християнското послание и религиозните 
ценности.

В европейската картография на религиите Италия е твърде далеч от Франция. 
Несъмнено тук може би се проявява трайното неразбирателство между Ватика-
на (допринесъл за дълбоко християнския климат в Италия) и Църквата на Фран-
ция, пребиваваща върху една крайно секуларизирана земя.

Испания – критика, най-вече сред младите

За сметка на това, ако французите като цяло са по-откъснати от религиозно-
то, френските католици, напротив, имат по-ясно изразено религиозно поведение, 
отколкото италианските или испанските католици. Сред тях пропорционално е 
по-голям броят на искрено привързаните към религиозните ценности, които смя-
тат, че Църквата не е достатъчно видима и че религиите не са равностойни. 
Ето защо, бидейки по-взискателни, те са още по-критични, отколкото некатоли-
ците, към комуникацията на Църквата (86%).

Тъкмо във Франция мнението на практикуващите католици се разграничава най-
ясно от това на останалите жители. „Нищо чудно – обяснява Дени Пелетие, 
директор на Практическото училище за висши изследвания. – Католиците, които 
са малцинство в едно безразлично или враждебно общество, се дефинират чрез 
своето противопоставяне”. Според този социолог това е един от белезите на 
относителната динамика на християнските общности във Франция: липсата на 
голяма обществена тежест повече, отколкото другаде, ги сплотява в тяхната 
Църква.

Някъде по средата между Италия и Франция е Испания: там анкетираните са 
все още привързани към християнските ценности (58%), но са критични, особено 
що се отнася до младите поколения. Над половината (56%) от анкетираните под 
35 г. смятат, че християнството няма какво повече да каже на обществото. 
Така Испанската църква по ускорен начин изживява онова, което Франция вече 
преживя през 60-те години на ХХ в.

Великобритания: свобода без ограничения

От своя страна Великобритания и Германия предлагат по-различна религиозна 
конфигурация. И в двете страни плурализмът е дълбоко вкоренена историческа 
реалност, особено във Великобритания чрез съжителството между англикани, 
протестанти и католици. 

Втората серия от въпроси върху ролята на християнските ценности и очаква-
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ните приоритети на Църквите, предлага ясна демаркационна линия за начина, 
по който религията живее във всяка от тези две страни. Във Великобритания 
доминира убеждението, че всички религии не са равностойни – всеки практикува 
религията по различен начин, свободно. Във Великобритания също се забелязва 
съжаление за липсата на видимост на Църквите, свързано най-вече с откроява-
нето на нови религиозни малцинства, което се смята за прекомерно от страна 
на по-„традиционните религии”.

Европейците очакват Църквите „тук и сега”

За англичаните религията е най-вече лично дело: Църквата трябва да е налична 
във важни моменти от живота, а не да съдейства за разпространението на 
мира в света. Докато в Германия, напротив, Църквите имат призната и важна 
социална роля, те са един вид държавна институция.

Като цяло, отбелязва Жером Фурке, европейците очакват Църквите „тук и сега”. 
Те не искат религиите да бъдат само „религиозни”, а да са налични в пролуките 
на обществото. Познанието на Христовото послание се нарежда далеч по-назад 
в очакванията от Църквите след приноса им за мир или битката с бедността. 

Русия: повече православни, но „църковните хора” са 4%1

Увеличава се броят на руснаците, считащи себе си за православни, сочи проучва-
не на Фонда за изследване на общественото мнение (Москва), цитирано от Бла-
говест-инфо. На анкетираните, идентифициращи себе си като православни, било 
предложено да класират себе си в следните категории: „нецърковни православ-
ни” (37 %), „по възможност църковни” (31%) и „църковни” – редовно посещаващи 
храмовете и причастяващи се (4%). Като православни в Русия се определят 72% 
от запитаните, което е с 12 % повече от предишни изследвания, но броят на 
„църковните хора” (4%) си остава колкото в предишните години. Според Алина 
Багрина, координатор на социологическата служба в Отдела по младежки дела 
към Московската патриаршия, в групата от „църковни хора” се открояват по-
възрастните и основно – жените.

Изследването показва, че 11% от руснаците считат себе си за атеисти, мю-
сюлманите са 7%, неправославните християни са 2%, а 2% вярват в силите на 
природата. Младежите преобладават сред неправославните християни в по-го-
ляма степен, отколкото сред православните. Неочаквано откритие за изследва-
нето е било, че селското население е по-близо до исляма, докато Православието 
е съсредоточено в големите градове на Русия.

в. La Croix 
Превод от френски: Тони Николов

1	 Тази	част	от	материала	е	разработена	по	информация,	публикувана	в	сайта	http://www.blagovest-info.ru/.	
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Д-р Питър Уилямс е директор на изследователския център 
Tyndale House в Университета в Кеймбридж. В същия универ-
ситет той завършва висшето си образование и защитава док-
торска дисертация със специализация в областта на древни-
те библейски езици. От 1997 г. е преподавател в Богословския 
факултет на Университета в Кеймбридж и в центъра Tyndale 
House, а в периода 2003–2007 г. е преподавател в Университета 
в Абърдийн, Шотландия. Автор е на книгата Ранните сирийс-
ки преводни техники и текст-критика на гръцките евангелия 
(Early Syriac Translation Technique and the Textual Criticism of the 
Greek Gospels, Texts and Studies; Gorgias Press, 2004) и е съавтор 
на сборника Новият завет в контекста на първи век (The New 
Testament in Its First Century Setting, Grand Rapids: Eerdmans, 2004). 
Д-р Уилямс беше на посещение в София по покана на сдружение 
ХАРТА, което издава електронното списание за християнска 
апологетика www.harta-bg.info)

да обичаме господ със 

сърцето, душата и разума си

Д-р Питър Уилямс пред сп. Християнство и култура 

Д-р Уилямс, в съвременния свят всичко се подлага на съмнение. Как в този 
контекст изглежда историческата достоверност на християнството днес?

Съгласен съм, че релативизмът е широко разпространен. Същевременно хората 
не се отнасят с релативизъм към всичко. Например никой не разсъждава по този 
начин, когато трябва да си плати сметките. Мисля, че съществуват много и 
различни начини, по които трябва да се обърнем към хората. Някои от тях ще 
бъдат докоснати от разказана история, а други – от аргументи. Историческата 
достоверност на Библията е един от начините за това свидетелство, но не и 
единственият. От друга страна, ние трябва да се основаваме на историческа-
та апологетика, защото по този начин показваме, че християнската ни вяра е 
свързана с реалния живот, а не представлява само сбор от идеи. 

Да допуснем, че към вас се приближи обикновен вярващ и ви запита: „Как 
да четем Библията днес? С ума или със сърцето?”. Какъв ще бъде вашият 
отговор?

В шеста глава на Второзаконие е казано да обичаме Господ със сърцето, душата 
и разума. Очевидно не можем да четем Библията, без да използваме разума си, 
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нито можем да правим това, без текстът да докосне сърцето ни. Специалистът 
по библеистика има неоценимата възможност да улови в Библията детайла, но 
той също така трябва да внимава да не изпусне от погледа си цялостната кар-
тина. Тези специалисти също трябва да четат Библията в контекста на Църк-
вата, а не само на университета. В университетите хората често се впускат 
в развитието на ексцентрични или странни идеи, а четенето на Библията от 
гледната точка на обикновените християни спомага за ограничаването на тези 
тенденции. 

Има ли противоречие между изследването на Библията чрез модерни ме-
тоди и животът с Библията в християнската общност? Каква е целта на 
библеистиката от гледна точка на вярващия?

Не смятам, че има фундаментално противоречие. Можем да изучаваме и изслед-
ваме Библията в детайли и с такова внимание, с каквото ни се иска. Разбира се, 
не трябва да подхождаме с идеята, че сме само неутрални наблюдатели. Всеки 
човек има някакви идеологически убеждения и това не може да не се отрази на 
начина, по който разчитаме фактите. Библията ни учи, че страхът от Бога 
е началото на мъдростта. Трябва да подходим към изследването на Библията 
с правилно отношение. И когато имаме това отношение, няма от какво да се 
притесняваме. 

В днешния свят може би най-много ни липсва чудото – чудото на Неизгаря-
щата къпина, тайнството на Възкресението.  Ако се опитаме да го дока-
жем, не съществува ли опасност то да се превърне в исторически факт? 

Всъщност съвременният свят е разнолик. Много хора вярват в свръхестестве-
ни феномени, а всекидневието ни е изпълнено със суеверия. Чудесата не могат 
да бъдат доказани научно, защото тези събития не се повтарят. Все пак можем 
да докажем, че натуралистично обяснение на събития като Възкресението не 
е правдоподобно. Можем също да покажем, че мнозина атеисти и агностици са 
поставили толкова високи изисквания за доказване на чудото, че е доста трудно 
да си представим което и да е чудо да бъде възприето като такова. В шест-
надесета глава на Евангелието от Лука е казано, че дори и Възкръсналият от 
мъртвите не може да убеди тези, които отхвърлят Писанията. Проблемът не е 
в обема от доказателства, а в гледната точка. Ако един човек е убеден, че Бог 
не съществува, никога не могат да бъдат открити и приведени достатъчно и 
убедителни доказателства за съществуването на чудото. Когато обаче приеме-
те съществуването на Бога, тогава и чудесата изглеждат много по-вероятни. 

Всяка голяма трагедия като тази в Хаити поставя проблема за Доброто и 
Злото и много хора я възприемат като въпрос, отправен към Бога: къде е 
Бог във всичко това? 

Земетресението в Хаити беше от 7-а степен по скалата на Рихтер и от него 
загинаха около 230 000 души. Земетресението от 17 октомври 1989 г. в Лома 
Приета, близо до Сан Франциско, беше с подобен магнитуд, но от него загинаха 



2010 / брой 5 (52)

69

едва 63 души. Каква е причината за големия брой жертви в Хаити? Причините 
са комплексни, но изглежда достоверно заключението, че ако страната беше по-
развита и технологично напреднала, по-богата и с по-добро планиране и строи-
телство, броят на жертвите най-вероятно щеше да бъде значително по-малък. 
Така че правилният въпрос е защо страната не е по-развита? А същинската 
причина за големия брой загинали не се крие само в магнитуда на земетресе-
нието. Искам да кажа, че огромната емоционална сила в противопоставянето 
на вярата под въздействие на трагедията в Хаити зависи от това, дали ще 
класифицираме това като природно бедствие. За мен обяснението се крие много 
повече във факта, че става дума за социално бедствие, направило обществото 
уязвимо спрямо природното бедствие. 

Какво мислите за диалога между трите основни християнски деноминации в 
началото на XXI в.? Има ли тенденция за сближаване на различните прочити 
на Книгата на тяхната вяра – Св. Писание?

Предполагам, че имате предвид протестантството, католицизма и правосла-
вието. Не виждам особени перспективи за постигане на съгласие между тях 
на най-високо равнище. От друга страна обаче, смятам, че в свят, в който 
информацията е толкова достъпна, е неизбежно отделни личности да избират 
между отделните аспекти на отделните традиции, така че етикетите върху 
отделните групи ще имат все по-малко значение в определени неформални ситу-
ации. В този контекст най-важното е християните, които следват Библията, да 
използват всяка ситуация за разпространението на доброто библейско учение. 

Как виждате бъдещето на протестантството в контекста на проблемите 
на Англиканската църква и на конкуренцията между евангелските и хариз-
матичните общности в Америка?

Мисля, че либералният протестантизъм продължава да бъде силен, но той посто-
янно трябва да се възражда. Обикновено една либерална деноминация губи голяма 
част от своите членове в рамките на две поколения, след като е станала либе-
рална. Либералното крило на Англиканската църква е много силно политически и 
е добре поставено сред елита на страната, но от друга страна, е малобройно. 
Традиционните и консервативни англикани трябва да се научат да бъдат доста-
тъчно мъдри, за да неутрализират либералната заплаха и най-вече да престанат 
да участват финансово във фондовете, които подкрепят либералите.

Що се отнася до въпроса за конкуренцията между традиционните евангелисти 
и харизматиците, важно е да се напомни, че харизматиците обичайно са също 
евангелисти. Затова и не е добре да използваме терминология, която предпола-
га, че те не са евангелисти. Можем да говорим за евангелисти харизматици и 
евангелисти нехаризматици, но и двете групи са евангелисти. Разбира се, има 
също либерали харизматици и католици харизматици, но един човек с духовна 
проницателност винаги трябва да има предвид, че евангелистите харизматици 
споделят много повече общи неща с евангелистите нехаризматици, отколкото 
с която и да било друга група.
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Аристотел Папаниколау е преподавател в Йезуитския 
университет Фордам в Ню Йорк, където ръководи Про-
грамата за източнохристиянски изследвания. Завършил 
е богословие в Православната богословска академия на 
Св. Кръст (1991) и е защитил докторат по богословие в 
Чикагския университет (1998). Научните му интереси са 
насочени към историята на съвременното православно 
богословие (ХIХ-ХХ в.) и тринитарното богословие. Той е 
един от създателите и директор на интердисциплинар-
ния форум за православни учени ЛОГОС, който си поставя 
за цел сближаването на академичната и църковната глед-
на точка. Автор на редица статии върху съвременното 
православно богословие и на книгата Битие с Бог. Св. 
Троица, Апофатизмът и Богочовешкото общение (Being 
with God: Trinity, Apophaticism, and Divine-Human Communion, 
Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2006). 
Статията Orthodoxy, Postmodernity, and Ecumenism. The 
Difference that Divine-Human Communion Makes е публикува-
на в Journal of Ecumenical Studies, 42:4, Fall 2007

Аристотел Папаниколау

православие, 

постмодерНост и 

икумеНизъм

Различието, основано на принципа за Богочовешкото  

общение

Като студент в Университета в Чикаго, посещавах курса на Дейвид Трейси1 по 

постмодернизъм. По време на една от почивките той ми каза: „Знаеш ли, Ари-

стотел, православните имат едно предимство – и то е, че те не са преживели 

добре известната на Запад верига от събития – Реформацията, Контрарефор-

1	 Дейвид	Трейси	(David	Tracy)	е	преподавател	по	съвременно	богословие	и	философия	на	религията	в	Богос-
ловския	факултет	на	Университета	в	Чикаго.	–	Б.пр.	
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мацията, Просвещението, Романтизма, Модерността и Постмодерността. А 
тези, които са част от традицията, имат предимството да познават „мисле-
нето като традиция”. Както и за много други мисли, изказани от Дейвид Трейси 
при престоя ми в Чикаго, ми трябваше известно време, за да разбера напълно 
смисъла на тези негови думи; формулирани в проста фраза, подобна на много 
други, изказани през дългата му преподавателска кариера, Дейвид Трейси ми даде 
важен херменевтичен ключ, с който да разбера мястото на Православието в 
културната ситуация, описвана днес с термина постмодернизъм.

В настоящото есе ще се опитам да обясня какво според мен Дейвид Трейси 
имаше предвид, когато говореше за „мислене като традиция” и да изясня какъв 
е отговорът на православното християнство на постмодерната ситуация. В 
началото ще направя кратко и селективно обобщение на съвременното право-
славно богословие, което демонстрира забележителен консенсус по въпроса за 
централното място на принципа за Богочовешкото общение в теологията. В 
същността си Православието е традиция за мислене на реалността на Богочо-
вешкото общение, изразено в личността на Иисус Христос. Това е сърцевината 
на традицията, която формира отговора на Православието на централният въ-
прос на съвременността, дори и отвъд постмодерността и това е най-важният 
принос, който Православието може да направи в икуменическия диалог. (…)

Православният отговор на постмодернизма 

Въпросът за отношението на Православието към постмодернизма е засегнат 

от двама съвременни православни теолози – Христос Янарас и Дейвид Бентли 

Харт2. Янарас принадлежи на поколението гръцки теолози, които работят след 

60-те години на ХХ в., повлияни от неопатристическото мислене на Флоровски 

и Лоски. Той се наложи като един от най-активните критици на имитативната 

теология, доминираща сред гръцките богослови преди 60-те години. Влиянието 

на Лоски може да бъде забелязано в акцента, поставен от Янарас върху цен-

тралното място на апофатизма3 в теологическия дискурс. През 1967 г. Янарас 

издаде книга, която наскоро беше преведена на английски език под заглавието 

За липсата и непознаваемостта на Бога: Хайдегер и Дионисий Ареопагит (On 

the Absence and Unknowability of God: Heidegger and the Areopagite)4. В нея Янарас 

се стреми да аргументира възраждането на Дионисиевия апофатизъм чрез Хай-

дегеровата критика на западната философска и теологическа традиция като 

„онто-теологическа”5. Сходно мнение, привлякло по-голямо внимание, изказа и 

2	 Дейвид	Бентли	Харт	(David	Bentley	Hart)	е	православен	теолог,	който	работи	основно	в	областта	на	естети-
ката,	чието	най-известно	съчинение	е	„Красотата на Безкрайното. Естетиката на християнската истина” (The 
Beauty of the Infinite: The Aesthetics of Christian Truth),	2003.	–	Б.пр.	
3	 Апофатизъм	–	метод	на	„негативното	богословие”,	въведен	в	съчиненията	на	Псевдо-Дионисий	Ареопагит,	
чиято	цел	е	описанието	на	Бога	чрез	отрицателни	термини,	тъй	като	Бог	надхвърля	всяко	определение,	така	че	
можем	единствено	да	кажем	какво	Той	„не	е”.	–	Б.пр.	
4	 Повече	за	тази	книга	виж	моята	рецензия	в:	Modern Theology	23:2	(2007),	301-04.	–	Б.а.
5	 Онто-теологията	е	 термин,	въведен	първо	от	Кант	в	Критика на чистия разум,	 който	обозначава	част	от	
метафизиката,	свързваща	теологията	с	учението	за	битието	(онтологията),	съществуващо	вън	и	независимо	
от	всякакъв	опит.	–	Б.пр.
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Жан-Люк Марион6 в своята книга Бог без битие (God without being), публикувана 
първо на френски език през 1982 г. След нейното издаване Марион и Жак Дерида 
влязоха в спор за природата на апофатизма, онто-теологията и постмодерни-
зма, който беше показателен за съществуващата близост между апофатично-
то и постмодерното разбиране за природата на езика7. Но е ясно, че петнаде-
сет години преди Марион, Янарас аргументира първенството на апофатизма 
в теологическия дискурс, въз основа на оценката на Хайдегер за традиционния 
философски и теологически дискурс като онто-теологичен8. Може да се каже, 
че в някакъв смисъл Янарас беше изпреварил времето си и акцентът му върху 
апофатизма в теологията може да бъде интерпретиран като постмодерна те-
ология, появила се преди налагането на постмодерното мислене. 

Според Янарас постмодерната критика на модерния рационализъм и на буржоаз-
ния индивидуализъм има нещо общо с някои аспекти на източното християнско 
мислене, по-конкретно с акцента му върху знанието като опит и на концепция-
та за обвързаността на различните аспекти на човешката личност. Популярни 
постмодерни думи като другост, различност, своеобразие, релационност и жела-
ние заемат централно място в „релационната онтология”, която намира израз 
и в християнската доктрина за Троицата. Янарас не твърди, че постмодерното 
мислене утвърждава източното християнско мислене, в неговия тон по-скоро 
има намек за оправдание, когато той говори за подхода на постмодернизма. Спо-
ред него основните философски и теологически подходи на модернизма противо-
речат на Източното християнство. А постмодерното мислене е възродило идеи, 
теми и концепции, които винаги са заемали централно място в източноправос-
лавното християнство, но са били потиснати под въздействие на модерната 
философия и теология. Янарас все пак защитава идеята, че постмодерните кон-
цепции за другостта, различието, своеобразието, релационността и желанието 
се вписват в тринитарната онтология. 

По-директно към постмодерната мисъл се обръща Дейвид Бентли Харт в свое-
то съчинение Красотата на Безкрайното. Естетиката на християнската ис-
тина (The Beauty of the Infinite: The Aesthetics of Christian Truth.) Неговият подход 
наподобява този на Янарас, но Харт е по-конкретен в своята критика на пост-
модерното разбиране за различието. Подобно на Янарас, Харт също подкрепя 
постмодерната критика на модерния рационализъм. И за да не остави никакво 
съмнение, той отбелязва: „Западът най-накрая се събужда от кошмара на фило-
софията, вече са изгонени дори и последните призраци на просвещенския разум 
и това разкрива неограничения естетически характер на лишената от други 
основания „истина”9. (…)

6	 Жан-Люк	Марион	(Jean-Luc	Marion,	р.	1946)	е	сред	водещите	съвременни	френски	философи	и	католически	
мислители,	ученик	на	Жак	Дерида.	Мнението	на	Марион	за	постмодернизма	е	обогатено	от	интереса	му	към	
патристиката,	мистичното	богословие	и	феноменологията.	–	Б.пр.
7	 Повече	за	този	дебат	виж	Arthur	Bradley,	“God	sans	Being:	Derrida,	Marion	and	‘A	Paradoxical	Writing	of	the	
Word	Without,’”	Literature and Theology	14:3	(2000),	299-312.	–	Б.а.
8	 Доколкото	ми	е	известно,	това	е	признато	единствено	от	Thomas	A.	Carlson,	Indiscretion: Finitude and the 
Naming of God	(Chicago,	Illinois:	University	of	Chicago	Press,	1999),	5.	–	Б.а.	
9 The Beauty of the Infinite	(Grand	Rapids,	Michigan:	William	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	2003),	5.	–		Б.а.
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Постмодерната мисъл според Харт съдържа в себе си зърното, което ще 

преобърне нейното разбиране за различието. Това зрънце се съдържа в пост-

модерната критика на рационализма и в нейното утвърждаване на реторика-

та и естетиката, или на реторичното като естетическо. Първенството на 

естетическото не може да бъде наложено чрез критиката на християнство-

то, както е смятал Ницше, защото красивото според Харт е в основата на 

християнското разбиране за Бога, разкрит чрез Иисус Христос. Подходящият 

християнски отговор на постмодерното разбиране за различието е простото 

твърдение, че християнското разбиране за различието е по-убедително, защо-

то е по-красиво. Християнското различие не говори за насилието, а за мира. 

Вписаното в крайното битие различие не е резултат от конкретното непред-

ставимо различие, а от тринитарното различие, от единството-в-различието 

на Отец, Син и Св. Дух. Пълнотата на троичното Божие битие е предварител-

ното условие за конституирането на създанието като дар. (…) Харт настоява, 

че християните трябва да бъдат уверени в убедителността и красотата на 

своя разказ за Богочовешкото общение, разкрито в личността на Иисус Хрис-

тос. В битката между „новия Ницше” и християнския разказ за Богочовешкото 

общение „най-силният християнски отговор на ницшеанската критика е тя да 

бъде обвинена в липса на чувствителност или в лош вкус. Последната забе-

лежка, която може да бъде направена в тази връзка е, че всъщност Ницше има 

ужасен вкус”10.

В изложената тук кратка история на съвременната православна мисъл може да 

бъде проследена връзката от Соловьов до поколението гръцки богослови след 

60-те години. Наистина, неопатристическите11 теолози не приемат руските 

софиолози12, но дори и това отхвърляне е отделна история. Работата на Дейвид 

Харт не може лесно да се впише в тази рамка – той нито е неопатристически 

теолог, нито се опитва да възроди руската софиология. Всъщност и Лоски, и 

Янарас биха се възмутили от подкрепата, изказана от Харт за томистката 

концепция за аналогията, която те смятат за противоречаща на Дионисиевия 

апофатизъм. Но Харт също се вписва в тези общи рамки по един много важен 

въпрос – основата на неговата теология, неговата отправна точка, е реали-

змът на Богочовешкото общение. Подобно на Янарас и Зизюлас, Харт смята, че 

постмодерните въпроси за различието, другостта, релационността и желание-

то, могат да намерят отговор само чрез принципа за Богочовешкото общение. 

В отговора си на постмодернизма чрез поставянето на акцента върху принципа 

на Богочовешкото общение, Харт наподобява отговора, който Лоски и Булгаков 

дават на модернизма.

10	 Ibid.,	125.	–	Б.	а.
11	 Неопатристика	–	направление	в	руското	богословие	от	20-те	 години	на	ХХ	в.,	 свързано	с	имената	на	о.	
Георги	Флоровски,	о.	Киприан	(Керн)	и	Вл.	Лоски,	които	в	отговор	на	„софиологията”	на	С.	Булгаков,	настояват	
за	връщане	към	наследството	на	Отците	на	Църквата.	Б.пр.	
12	 Софиология	–	направление	в	руската	религиозна	философия		от	края	на	XIX	и	началото	на	ХХ	в.,	основано	
от	Вл.	Соловьов,	П.	Флоренски	и	С.	Булгаков,	които	извеждат	на	преден	план	учението	за	София-Премъдростта	
Божия.	Някои	от	идеите	на	софиолозите	са	обвинени	в	ерес	от	Руската	православна	църква.	Б.пр.
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Православие, постмодернизъм и икуменизъм 

В своето вече станало класическо есе Дейвид Трейси говори за наличието на 
три възможни подхода към съвременната културна ситуация: (късно)модерния, 
антимодерния и постмодерния. Към края на есето си Трейси заключава, че ма-
кар християнската теология да може да постигне съгласие и да извлече аргу-
менти за всеки от тези подходи, все пак тя трудно може да възприеме всеки 
един от тях. Според Трейси: „никоя от тези конфликтни модерни, антимодерни 
или постмодерни интерпретации не съдържа пълното християнско обяснение за 
съвременността като част от есхатологично време преди идването на живия 
Бог”13. В моето кратко изложение за историята на съвременното православно 
богословие се опитах да покажа, че православното мислене трудно може да бъде 
квалифицирано като модерен или постмодерен подход, нито пък лесно може да 
бъде представено като закостеняла форма на предмодерното мислене. Правос-
лавните богослови са последователни в отговора си на модерната и постмодер-
ната теологическа и философска мисъл, като се обединяват около споделения 
консенсус за фундаменталния принцип за реализма на Богочовешкото общение. 
Нищо от модерната или постмодерна мисъл не може да накара правос лавните 
християни да се откажат от това, което се намира в сърцевината на тяхната 
традиция – че Бог е създал света по този начин, за да може да се постигне 
общение между Бог и света. Независимо дали централният въпрос на постмо-
дерната ситуация е възприеман като проблем на епистемологията, субектив-
ността или плурализма, православният отговор ще продължи да се основава 
върху фундаменталната предпоставка за реализма на Богочовешкото общение. 
Независимо от различията между тях, нито един от православните богослови 
няма да постави под съмнение централното място на този принцип и съществу-
ването на този консенсус от последните две столетия, който според мен може 
да бъде продължен назад до епохата на св. отци, и този консенсус е илюстрация 
на „мисленето според традицията”, както го нарича Дейвид Трейси. 

Мнението на Янарас и Харт за модерността като сбъркан в основата си проект 
може да накара някои да категоризират тяхната теология като антимодерна. 
Привържениците на антимодернизма, свързван с теолози и философи като Стен-
ли Хоервас14 и Алисдар Макинтайър15, обичайно акцентират върху несъвмести-
мостта между християнските и модерни философски дискурси. Тази позиция чес-
то става причина модерното мислене да бъде отхвърлено изцяло. Харт и Янарас 
споделят конкретни елементи от този антимодерен подход и по-конкретно се 
противопоставят на атаката на модерността срещу предмодерните форми на 
знанието, на модерния рационализъм и на крайностите на модерния индивидуа-
лизъм, но е съмнително дали те могат изцяло да бъдат причислени към лагера 

13	 „Именувайки	 настоящето:	 Бог,	 херменевтика	 и	Църква	 (On	Naming	 the	Present:	 God,	Hermeneutics,	 and	
Church),	Maryknoll,	NY:	Orbis,	1994),	18.	–	Б.а.
14	 Стенли	Хоервас	(Stanley	Hauerwas,	р.	1940)	е	християнски	теолог	и	етик,	професор	по	теологическа	етика	в	
Университета	Дюк,	Северна	Каролина.	–	Б.пр.	
15	 Алисдар	Макинтайър	(Alasdair	MacIntyre,	р.	1929)	е	философ,	който	разработва	проблемите	на	моралната	и	
политическата	философия,	известен	с	книгата	си	След добродетелта.	Професор	по	философия	в	Университета	
„Нотр	Дам”.	–	Б.пр.	
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на антимодернистите. 

Двусмисленото отношение на Православието към модерността се проявява и 
в православната реторика за демокрацията. Отношението между Православи-
ето и демокрацията стана особено остър проблем след краха на комунизма, 
когато православните църкви в традиционно православни държави трябваше за 
пръв път да потърсят отговора на този въпрос, без обаче да разполагат с 
необходимите за това интелектуални ресурси, унищожени през османския и ко-
мунистическия период. Често йерарси на Православната църква в традиционно 
православни държави могат да бъдат чути да използват продемократичен език 
и в същото време яростно да критикуват крайния индивидуализъм на Запада. 
Йерарси на православните църкви често изказват подкрепа и на откровено ан-
тидемократични инициативи като ограничаването на религиозната свобода, за-
дължителното православно вероучение включително и за малцинствата или пък 
се противопоставят на строежа на джамии. Накратко, ситуацията в Източна 
Европа е опит на православните църкви да разберат как могат да функционират 
политически при липсата на император. Православните църкви притежават уни-
кално историческо наследство, доколкото имат претенцията да са наследници 
на гордото имперско минало на Византия, дала възможност и осигурила условия 
за развитието на тяхната традиция, но едва сега те започват да излизат от 
положението на потисничество, в което се живели половин хилядолетие. Пра-
вославните християни са били както колонизатори, така и колонизирани и те 
често се обръщат към имперското си минало, за да осмислят своето постколо-
ниално положение. В друг текст съм защитил тезата, че опитът от имперското 
минало не може да осигури ресурсите, за да бъде намерен адекватен отговор на 
въпросите на съвременността16. Модерната и постмодерната ситуация поста-
вят пред православните църкви въпроси, с които те никога до този момент не 
са се сблъсквали в своята история, а никой не би могъл да открие в миналото 
отговорите на въпроси, които до този момент не са възниквали. 

Православният отговор на съвременната ситуация е затруднен и от липсата 
на каквато и да било институционална инфраструктура, която би позволила на 
православните църкви да осмислят и изговорят предизвикателствата и въпро-
сите на съвременността. Липсата на такава инфраструктура е следствие от 
имперското минало, но след изчезването на императорите, независимо от тях-
ното отношение към Православието, православните църкви така и не успяват 
да развият транснационален, всеправославен институционален център, който 
би могъл да улесни пълноценното православно говорене като глобална Църква 
в съвременната ситуация17. Когато говоря за необходимостта от появата на 
такъв транснационален авторитет, нямам предвид, че е необходима появата 
на някаква фигура, подобна на папата, тъй като този център може да получи 

16	 Виж	моята	статия	Byzantium, Orthodoxy, and Democracy,	Journal of the American Academy of Religion	71:1	
(March	2003),	75-98.	–	Б.а.	
17	 За	липсата	на	транснационален	авторитет	в	Православието	и	за	влиянието	на	този	факт	върху	опита	на	
православните	църкви	в	САЩ	виж	моята	статия:	The One Becomes the Many: Orthodox Christianity and American 
Pluralism	in	Orthodox Christianity in American Public Life: The Challenges and Opportunities of Religious Pluralism 
in the 21st Century,	Elizabeth	Prodromou	ed.	(Notre	Dame,	Indiana:	University	of	Notre	Dame	Press,	2008).	–	Б.а.
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различни форми. Нито намеквам, че съществуването на подобен център трябва 
и може по какъвто и било начин да постави под съмнение православния принцип 
на съборността. Но някои събития от съвременността показват колко неефек-
тивен може да бъде принципът на съборността при липсата на такъв инсти-
туционален център. Пример за това бяха събитията отпреди няколко години, 
когато Вселенската патриаршия и Гръцката църква влязоха в спор по въпроса за 
избора на следващия епископ на Солун. Като реминисценция от византийското 
минало, спорът беше разрешен едва след намесата на министъра на образова-
нието и религиозните въпроси на Гърция, намерил такъв изход от ситуацията, 
който трудно можеше да бъде наречен решение. 

Споменавам тези институционални проблеми сред православния свят само за да 
подчертая някои от трайните ефекти, изникнали в резултат от имперското ми-
нало на Византия, България, Сърбия, Русия, в условията на Османската империя 
и на комунистическата власт. Липсата на каквато и да било глобална, инсти-
туционална инфраструктура в рамките на Православната църква е причина за 
липсата на каквото и да било смислено обсъждане на съвременните предизвика-
телства и въпроси, с които се сблъскват православните църкви. Един от тези 
въпроси, откроили се в Източна Европа в посткомунистическата епоха, е проб-
лемът за отношението на Православието към либералната, западна форма на 
демокрация. Едва в последните шестдесет години пред Православието се появи 
въпросът каква трябва да бъде Църквата в едно демократично, секуларизирано 
пространство. В началото на ХХ в. в Русия имаше динамичен и много задълбочен 
дебат по въпроса за прехода към демокрация, но тези разисквания бяха трагично 
прекъснати от болшевишката революция. Липсата на транснационален авто-
ритет, който да улесни пълноценните дебати по новата ситуация, доведе до 
наличието на объркани и противоречиви, антимодерни и антизападни изказвания 
от страна на православни църковни йерарси. 

Но дори и в рамките на тази глобална институционална фрагментация сред 
православните съществува ясно и отчетливо единение, особено видимо при 
отслужването на Евхаристията. Евхаристията притежава силата да „отложи 
всяка житейска грижа”18 и да фокусира вниманието на човека върху истински 
реалното в този свят. Евхаристийното единение е отражение на съществува-
щия сред съвременните православни богослови консенсус за принципа за Бого-
човешкото общение, тъй като Евхаристията сама по себе си е израз на това 
общение. И тази споделяна вяра в реализма на Богочовешкото общение е осно-
вата, върху която може да бъде намерен православният отговор на съвременна-
та ситуация. Връщайки се към темата за отношението между Православието 
и демокрацията, трябва да се отбележи и съществуването на мнение, сходно 
с това на арменския православен богослов и етик Виген Гуроян19, според когото 
Православието не трябва никога да се обвързва с каквато и да било политическа 
форма на управление, защото подобно обвързване би представлявало предател-
ство към основните пророчески принципи на Православието. От друга страна, 

18	 Цитат	от	херувимската	песен	в	Литургията	на	св.	Йоан	Златоуст.	–	Б.а.
19	 Виген	Гуроян	(Vigen	Guroian)	е	православен	богослов	от	арменски	произход,	професор	в	американски	уни-
верситети.	–	Б.пр.
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според мен вътрешната логика на православното разбиране за Богочовешкото 
общение, намиращо израз в Евхаристията, предполага в много по-голяма сте-
пен подкрепа на демократичното и секуларизирано пространство спрямо всички 
други възможности20. Подкрепата за демокрацията и секуларизма не означава 
обвързване с крайният индивидуализъм или с идеологическия секуларизъм. На 
всеки, който задава въпроса възможно ли е Православието да подкрепи каквато 
и да било форма на мислене, в която Бог не е интенционален обект, бих отгово-
рил с позоваване на пророческото и иронично предупреждение от историята, че 
най-често Божественото присъствие намира израз в пространства, които на 
повърхността изглеждат лишени от него. 

Спрях се обстойно на отношението на Православието към демокрацията, за да 
илюстрирам простата теза, че позицията на Православието към модерността 
не е и не трябва да бъде позиция на пълно отрицание. Съгласен съм с твърде-
нието на Дейвид Трейси, че макар християнската теология да не може да бъде 
вместена в нито един от трите възможни подхода към съвременната ситуация, 
тя може да възприеме елементи, които могат да бъдат извлечени от всеки един 
от тези три подхода. Принципът за Богочовешкото общение е херменевтичният 
ключ на Православието и според мен този ключ позволява на православната ми-
съл да приеме истинските постижения на модерния период. „Истините” в модер-
ната интелектуална мисъл са припознати от руските софиолози и е възможно 
наскоро излезлите преводи на английски език на руската софиология, особено 
творбите на Булгаков, да вдъхнат отново в православната теология специ-
фичния софиологичен дух, останал скрит дълго време. Православната теология 
може да научи от софиолозите, че много от модерните постижения на човека 
не са задължително несъвместими с Православието само защото са се появили 
отчасти като резултат от атаката срещу религията, доколкото те, макар и 
по ироничен начин, въплъщават в себе си логиката на Богочовешкото общение. 

Именно този принцип на Богочовешко общение трябва да формира и отговора 
на Православието на постмодерните въпроси за епистемологията, субектив-
ността и плурализма. Вече споменах съществуващата близост между постмо-
дерната мисъл и съвременното православно богословско разбиране за различи-
ето, другостта, своеобразието, релационността и желанието. Сред големите 
постижения на съвременни богослови като Лоски, Янарас, Зизюлас и Харт е 
разкриването на екзистенциалните следствия от доктрината за Св. Троица. По-
конкретно Зизюлас обяснява, че християнското разбиране за Бог като Св. Троица 
представлява нещо много повече от простото твърдение, че Бог едновременно 
е едно и три. Според Зизюлас християните знаят, че Бог е Троица, благодарение 
на опита от Богочовешкото общение в Евхаристията, което представлява не 
само причестяване с Тялото Христово, а събитие, възвестяващо възкресението 
на Тялото Христово. В центъра на доктрината за Троицата е християнското 
утвърждаване на божествеността на Христос, разработено окончателно през 
IV в. В личността на Христос Бог е станал част от историята; а в живота на 
Иисус човек става свидетел на „човечността, напоена от Божествения живот”, 

20	 Виж	Византия, Православието и демокрацията (Byzantium, Orthodoxy, and Democracy).	–	Б.а.
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според красивия израз на Роуан Уилямс21. Това е оригинално тринитарно различие, 
което не е различие, чието присъствие се състои в отсъствието, а в него се 
съдържа условието за различието, което може да направи възможно общение-
то22. Така Богът, станал история, Синът Божий, осъществява и прави възможно 
вечното общение с Бога Отец, повлияно единствено от тринитарното разли-
чие, което е безличностно и същевременно вечно и изпълващо всичко – Св. Дух. 
Според Зизюлас личността е различие в своята особеност, но различие, което 
е израз на общение, а не на отрицание, конституиращо се чрез отношението 
между любовта и свободата.  

Като се има предвид съществуващата близост между православното разбиране 
за апофатизма и доктрината за Св. Троица с постмодерното разбиране за езика 
и различието, можем да се изкушим да използваме постмодерния начин на изразя-
ване за обяснение на християнската мисъл. Все пак съм съгласен с Дейвид Харт, 
според когото християните просто трябва да бъдат по-уверени в съзнанието 
си, че тяхното разбиране за различието е по-красиво и следователно – по-убеди-
телно от мнозинството постмодерни обяснения. В своята теология на Св. Тро-
ица Карл Ранер твърди, че християнската доктрина за Троицата представлява 
доказателство, че Бог може да стане част от историята, без да престава да 
бъде неизменен и троичен Бог и че именно тази възможност представлява само-
то съществуване на Бог като саморазличаващ се троичен Бог. На тези, които 
биха твърдели, че това звучи твърде хегелиански, Ранер отговаря че „ние можем 
и трябва да твърдим това, без да бъдем хегелианци. И би било жалко, ако трябва 
Хегел да учи християните на тези неща”23. Перифразирайки Ранер, мога да кажа, 
че било жалко, ако трябва Дерида да учи християните какво е различието. 

Трейси смята, че християнското възприятие на настоящата ситуация като 
„прекъснато историческо време преди идването на живия Бог” е едновременно 
мистично и политическо обяснение. Общото възприятие в християнския свят е, 
че православната традиция е неизчерпаем източник за мистичния полюс в това 
обяснение. От друга страна, в Православието съществува богата традиция 
в обръщането на внимание на „политическото”, по-конкретно в реториката 
срещу бедността, намерила израз в проповедите на св. Йоан Златоуст или в 
живия пример на юродивите в Русия. Тази традиция намира израз и в творби-
те на руските софиолози, които са много по-силно ангажирани с културната и 
„политическата” сфера, като резултат от тяхното по-благосклонно мнение за 
„секуларното”, въз основа на концептуализиране на Богочовешкото общение. 
Традицията за ангажираност с политическото е продължена от две представи-
телки на руската диаспора, придържащи се към руската софиологична  тради-
ция – майка Мария Скобцова24, автор на съчинение за социалната справедливост, 

21 Обителта на светлината	 (The Dwelling of the Light)	Grand	Rapids,	Michigan:	William	B.	Eerdmans	Publishing	
Company,	2003),	xvi.	–	Б.	а.	Роуан	Уилямс	(Rowan	Williams,	р.	1950)	е	англикански	епископ,	поет	и	теолог,	архи-
епископ	на	Кентърбъри	(от	2003	г.).	–	Б.пр.	
22	 За	мнението	на	Зизюлас	за	различието	и	общността	виж	Общение и другост (Communion and Otherness: 
Further Studies in Personhood and the Church),	ed.	Paul	McPartlan	(Edinburgh:	T&T	Clark,	2006).	–	Б.а.
23 За теологията на Въплъщението (On the Theology of the Incarnation)	Theological	Investigations,	trans.	Kevin	
Smyth,	vol.	4,	(Baltimore,	Maryland:	Helicon	Press,	1966),	113-14,	note	3.	–	Б.а.
24	 Виж	Mother Maria Skobtsova: Essential Writings.	Maryknoll	New	York:	Orbis	Books,	2003.	–	Б.а.	
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и Елизабет Бер-Сижел25, автор на съчинение за пола и за ролята на жената в 
Църквата. Трябва да се признае, че тази „политическа” насока в развитието на 
Източната християнска традиция не е силно представена днес в православните 
Църкви. Тази оценка обаче често изпуска от внимание ефектът от османското и 
комунистическото потисничество над православните църкви, а в САЩ често се 
изпуска от внимание фактът, че православните общности едва сега започват 
да се занимават с въпроси, надхвърлящи задачата за съхраняване на национал-
ната или етническата идентичност.26 Новото поколение православни църковни 
деятели в САЩ, както духовници, така и миряни, призовават своите общности 
да се ангажират със социални въпроси. Затова и може да се твърди, че едно 
от най-големите предизвикателства пред Православната църква е възстановя-
ването на този „политически” подход в рамките на традицията. Участието в 
икуменически организации като Националния съвет на църквите в САЩ27 пре-
доставя възможност за възстановяване на това наследство в Православната 
традиция, както и за включването му в разговора за настоящата ситуация. 
Православната традиция може да научи от латиноамериканската Теология на 
освобождението, че проблемът за бедността не е свързан само с индивиду-
алните грехове на гордостта и алчността, а включва в себе си и системен 
грях; православните могат да се поучат и от Теологията на освобождението 
на черните и феминистите, че „политическият” подход може да бъде разширен 
и да включва проблемите на расата и пола. Икуменическите съвещания пред-
полагат разговор, който предполага изслушване, включително и възможност да 
се стигне до следните признания: „никога не съм мислил за това” или: „това 
изглежда правилно”. Признанието, че конкретна забрана или практика в рамките 
на традицията може да бъде променена, не означава впускане в неумолима игра 
на думи; това е форма на пророческа самокритика, която дава възможност на 
общността да провери дали е вярна на собствените си принципи.  

Православните църкви не могат да поставят под въпрос принципа на Богочовеш-
кото общение, независимо дали в епохата на модерността, постмодерността, 
или отвъд постмодерността; това е и най-същественият принос, който право-
славните могат да направят на всяко икуменическо съвещание – като постоян-
но и неумолимо повтарят, че Бог е създал света за установяване на истинско 
общение с Бога, чрез Христа и Св. Дух. Православието може да черпи и от 
своята богата традиция, за да отстоява първенството на мистичното – мис-
тичното и политическото не са свързани диалектически, както твърди Трейси, 
но всяко автентично постижение на политическото представлява реализация на 
мистичното. Мистичното не може да бъде ограничено само до индивидуалното 

25	 Виж	нейното	съчинение	Служението на жените в Църквата (The Ministry of Women in the Church).	Redondo	
Beach,	California:	Oakwood	Publications,	1991.	–	Б.	а.	Елизабет	Бер-Сижел	(Elisabeth	Behr-Sigel,	1907-2005)	е	из-
вестен	православен	богослов,	работила	в	Париж	след	Втората	световна	война	и	повлияна	от	идеите	на	майка	
Мария	Скобцова.	–	Б.пр.	
26	 Виж	есетата	в:	Elizabeth	Prodromou,	ed.,	Православното християнство в американския обществен живот 
(Orthodox Christianity in American Public Life: The Challenges and Opportunities of Religious Pluralism in the 21st 
Century,	Elizabeth	Prodromou	ed.	(Notre	Dame,	Indiana:University	of	Notre	Dame	Press,	2008).	–	Б.а.	
27	 Националният	съвет	на	църквите	в	САЩ	(The	National	Council	of	the	Churches	of	Christ	in	the	USA,	NCCUSA)	
представлява	икуменическа	организация,	в	която	участват	36	християнски	деноминации,	представени	на	те-
риторията	на	САЩ.	–	Б.пр.	
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възлизане или проява на Бога, защото всеки опит за Божията любов трябва да 
се въплъти и намери израз в конкретни отношения. Ако грехът е систематичен, 
тогава всяка структурна промяна, която ще даде възможност всяко човешко 
същество да бъде потвърдено като уникално и незаменимо Божие чадо, ще даде 
възможност и за по-пълноценното участие на света в Богочовешкото общение. 
Идентифицирането на подобна структурна промяна с Богочовешкото общение 
не означава поставянето на знак на равенство между Божието царство и зем-
ните структури, а е потвърждение на православното разбиране за света като 
тайнство, наситено със скритото Божие присъствие, което търси начин да 
се прояви. Светът вече участва в Божия живот, а предизвикателството пред 
хората е в това те да създадат такива взаимоотношения – политически и цър-
ковни – които ще доведат до максималното участие на света в Бога. Да бъдеш 
християнин означава да разпознаеш и приемеш парадоксалното състояние, при 
което се стремиш към установяването на Божието царство на земята с пъл-
ното съзнание, че това време тепърва ще настъпи. Конкретното предизвика-
телство пред православните църкви е да намерят начин, при който сърцевината 
на тяхната традиция – реализмът на Богочовешкото общение в личността на 
Иисуса Христа – да проникне и формира техните институционални структури, 
така че да се дадат отговорите на „политическите” въпроси, които да бъдат 
верни на всичко, въплътено в този принцип на Богочовешкото общение. А това 
означава да се стремим към създаването на свят, в който особеността, дру-
гостта, различието, релационността и свободата се превръщат в норма, отра-
зяваща Божията слава, която всъщност е Божията любов, търсеща проявление. 

Превод от английски: Момчил Методиев
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Гл. ас. д-р Ивелин Иванов е роден през 1967 г. в гр. Шабла, 
Варненска област. През 1992 г. завършва специалност исто-
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Ивелин Иванов

кръстителят и отстъпНикът 

Борис-Михаил и Владимир-Расате между мита и реалността

Една от характерните особености в историческото съзнание на съвременните 
нации е битуването на множество митове и легенди, а един от най-дълбоко вко-
ренените в историческата памет на българите е митът за Кръстителя – княз 
Борис I (852–889) и Отстъпника – неговия наследник княз Владимир (889–893). 
Разгръщайки страниците на писмените извори за епохата и историческите съ-
чинения от Паисий до тези на съвременните български историци, ние откриваме 
един определено двуполюсен модел: от една страна, праведният, канонизиран от 
църквата княз Борис, а от друга, отстъпникът от християнската вяра и заклей-
мяван както от църковните, така и от мнозинството светски историци княз 
Владимир-Расате.

Тази драматична история за противопоставянето между бащата – християнин, 
и сина – езичник, се ползва с широка популярност и се възприема като истори-
ческа истина и в наши дни. В резултат от това името и управлението на княз 
Владимир е омаловажавано, особено на фона на Борис и на Симеон. Но доколко 
това отговаря на историческата истина и дали се потвърждава от достигна-
лите до наши дни оскъдни свидетелства?

Кръстителят: фактите, легендата и реалността

Налагането и утвърждаването на християнството като официална религия при 
хан/княз Борис (852–889; † 907) е един от най-драматичните периоди в българска-
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та история. Лавирайки между Немското кралство, Великоморавия и традицион-
ния съперник Византия, владетелят разбирал неизбежността и необходимостта 
от налагането на християнската религия, но причините за това решение били 
не само външнополитически, но и свързани с еволюцията на ханската власт и 
централизацията на управлението. Без да описвам събитията, предшестващи 
християнизацията, ще се спра на първо място на съюза с Източнофранкското 
кралство от 862–863 г. и свързаното с това обещание за приемане на христи-
янството. Според някои изследователи като проф. В. Гюзелев тази клауза имала 
реални последици и те се изразявали в частично покръстване на населението 
в Североизточна България през 862–863 г. Всъщност съюзът с немците се ока-
зал нетраен и по-скоро недостатъчно ефективен. През 863 г. се случили три 
събития с важни последствия: Борис претърпял поражения във войните срещу 
сръбските племена и хърватите, а Византия се възползвала от сключения с 
арабите мир и навлязла с войски в Южна България. Тази поредица от военни 
неуспехи приключила с нов българо-византийски мирен договор от началото на 
864 г. Фактът, че покръстването на владетеля било извършено тайно, в тясно 
обкръжение, свидетелства както за силния натиск от страна на Византия, така 
и за непопулярността на договора. Действията на княз Борис още от самото 
начало на процеса на християнизация били съпроводени от опасения за вътрешна 
реакция и скоро те се превърнали в реалност. Кулминационният момент в не-
доволството от политиката на християнизация бил бунтът на 52-мата боили, 
който избухнал през пролетта на 866 г. и който не бил потушен толкова лесно 
и безпроблемно, както това е представено в някои извори. 

Ако приемем цифрите от изворите, срещу Борис въстанали 52-ма боили и обик-
новеното население от всичките комитати, докато князът бил подкрепен от 
други 48 боили . Друго противоречиво сведение е, че след потушаването на 
бунта князът наказал само водачите (не е ясно дали и целите им родове), а 
обикновеното население освободил, т.е. обявил амнистия за обикновените бун-
товници. Мисля, че това сведение е твърде несигурно и алогично в един крайно 
критичен за княза и за България момент. Единственият ясен извод е, че бунтът 
е бил масов и че е бил потушен трудно. Разделянето на участниците в две оп-
ростени социални категории – боили (т.е. знатни) и обикновено население не 
отразява социалната и вътрешнополитическа действителност от ср. на IX в. и 
не звучи реалистично. Дори и да приемем, че всички знатни участници били само 
52-ма, това съвсем не е масов бунт, който обхваща всички комитати на държа-
вата. И каква е логиката да бъдат наказани само боилите, а средната и дребна 
аристокрация – багаините и другите военно-административни лица, да бъдат 
помилвани, заедно с обикновеното население? Като допълнителен аргумент бих 
изложил и съображението, че помилването при бунт срещу хана е противоречало 
на традиционните закони. Ето защо смятам, че в тези описания е представен 
идеализиран образ на Кръстителя, който управлява с любов и състрадание, а не 
със сила и страх, и е милостив и състрадателен към обикновеното население.

На следващо място бих се спрял на ролята на княз Борис в преговорите за са-
мостоятелна българска църква. Тук голяма част от изследванията акцентират 
върху ролята на княза и на българските инициативи, като отправна точка и цен-
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тър в преговорите по българския църковен въпрос в периода 866–878 г. Широко 
разпространено е мнението, че в тези преговори се наблюдава неразбиране и 
липса на дипломатични умения от страна на римските папи Николай I, Адриан II 
и Йоан VIII, но анализът на тези събития поражда интересни въпроси.

Във всички български изследвания политиката на папите Николай I, Адриан II и 
Йоан VIII по българския църковен въпрос се определя като не достатъчно гъвка-
ва, като стремеж към доминиране и господство. Смятам, че тази гледна точка 
не е обективна, тъй като папската политика по това време се влияела от много 
и сложно преплитащи се фактори, които включвали не само България и Византия, 
но и Западнофранкското кралство, Източнофранкското кралство, италианските 
херцози и сарацините в Сицилия и Италия. 

На първо място бих посочил, че инициативата на владетеля за преговори с пап-
ството е пряко свързана с бунта от 866 г. (според някои историци 865 г.), който 
определено имал антивизантийски характер. За това говори и фактът, че визан-
тийското духовенство в страната отказало да даде опрощение на оцелелите 
бунтовници. В този смисъл ходът на княза на Запад, към Рим, бил логичен, тъй 
като обратното би означавало пълно несъобразяване с обществените настро-
ения. Първите български пратеници пристигнали в Рим на 29 август 866 г. и с 
това започнали продължителни преговори, които не довели до трайно приобща-
ване на България към лоното на Светия престол. 

Следвайки хода на преговорите между Борис и Рим, би трябвало да се съобра-
зяваме и да отчитаме не само папската доктрина за върховенство на духов-
ната власт над светската, но и още три важни фактора. Първият е свързан 
с претенциите за църковно влияние на Балканите, вторият – с позициите на 
паството в Апенинския полуостров в средата и втората половина на IX в., а 
третият – с отношенията между папството и другите големи сили в Европа по 
това време. Разсъждавайки върху първият аспект, бих подчертал обективните 
трудности в защитата на влиянието на папството на Балканите. През 731 г. 
е сложен край на римската юрисдикция над Илирик и както Николай I, така и не-
говите приемници разбирали добре, че при установяване на влияние в България, 
папството ще се изправи пред ожесточен конфликт с Константинопол. Прием-
лив ли е бил за Рим такъв развой на събитията? 

В отговор на този въпрос ще се върна към 846 г., когато набезите на сарацин-
ските пирати достигнали до самия град Рим и плячкосали и опожарили базили-
ката „Св. Петър”, която по това време се намирала извън крепостните стени. 
Папството потърсило помощта на франкския император Лотар I, който воювал 
срещу сарацините през 847 г., но без успех, тъй като за ефективни действия 
бил необходим добре екипиран военен флот. От този момент в папската поли-
тика се намесил още един фактор, който често играел важна роля при взема-
нето на ключови решения. Това били сарацините от Сицилия и Южна Италия, 
които заплашвали пряко Централна и Северна Италия, както и самата папска 
държава. Въпреки че папа Лъв IV (847–848) организирал и финансирал изграждане-
то на стена около базиликата и така тя била включена в чертите на укрепения 
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град, нападенията на арабските пирати продължили и през 851–852 г., когато 
те разграбили абатствата „Монте Касино” и „Сан Винченцо”. През 867 г. импе-
ратор Людовик II (855-875) обсадил сарацините в Бари, но не успял да ги сломи, 
поради липсата на флот. Ето защо той се опитал да осигури подкрепата на 
византийския флот, като сключи съюз с новия император Василий I чрез брак на 
дъщеря си Ерменгарда със сина на византийския император . Флотът се появил 
в Бари, но тъй като бракът не се осъществил, корабите отплавали и обсадата 
се удължила. След много премеждия и помощ от хърватите Бари бил превзет на 
2 февруари 871 г. 

Този епизод от сблъсъка с арабите в Южна Италия води към една от причините, 
поради която Николай I и Адриан II променили активността си по българския цър-
ковен въпрос. Отблъскването на арабите-пирати налагало постигането на вре-
менен компромис с Византия. Възможност за такова затопляне в отношенията 
се появила през есента на 867 г., когато на византийския императорски престол 
се изкачил Василий I, който свалил патриарх Фотий и започнал преговори с Рим. 
Показателен за това е и фактът, че на 22 февруари 868 г. новият папа Адри-
ан II приел официално в Рим византийските мисионери Кирил и Методий. В тази 
ситуация като приоритетен се налага въпросът за сигурността на папските 
владения в централна Италия и нуждата от военен съюз с Византия, която 
също имала политически интереси на полуострова, а това изисквало много де-
ликатни действия по българския църковен въпрос. Осъзнавайки това, император 
Василий I и Константинополският патриарх Игнатий започнали тайни преговори, 
с цел окончателното привличане на Борис в лоното на Източната църква и Pax 
Byzantinica. В така описаната политическа обстановка и поради редица други 
причини България се оказала второстепенна цел за папската дипломация. Ето 
защо, връщайки се към началото на преговорите от 866 г., бих изложил следната 
теза.

Още в самото начало на преговорите папа Николай I е осъзнавал, че не може 
да си позволи борба с Константинопол за влияние в България докрай и на всяка 
цена. Тук бих предположил, че стъпката от страна на княз Борис дала силен 
коз в борбата за възстановяване и утвърждаване на папското влияние в други 
спорни територии като Великоморавия и Илирик. Всъщност папата е приел пре-
дизвикателството и започнал тази дипломатическа игра, за да спечели по-добри 
позиции в съперничеството с Константинополската църква. Ето защо не след-
ването на принципа на папо-цезаризма, а арабската заплаха в Италия, интере-
сите във Великоморавия и бившата провинция Илирик и промяната във Византия 
през 867 г. били истинските причини за застоя и провала на българо-римските 
преговори. Ако папството искало византийска помощ срещу арабите и позиции в 
споменатите по-горе територии, трябвало да изостави активните преговори с 
българите. Дълбоко се съмнявам, че папа Николай I е имал намерение да довежда 
тези преговори докрай, тъй като е бил напълно наясно с политическите последи-
ци. В хода на тези разсъждения смятам, че българският владетел Борис осъзнал 
това и поел по пътя на тайни преговори с Византия, следвайки най-реалистичния 
вариант. Тук не можем да отречем дипломатическите качества на княз Борис, 
който осъзнал сложността на тази голяма дипломатическа игра. Формално той 
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не скъсал отношенията с папството, тъй като използвал това като коз в пред-
варителните преговори с Константинопол, а решенията на VIII вселенски събор 
от февруари 870 г. се превърнали в официална санкция на резултатите от тези 
преговори. Все пак негативната реакцията на представителите на Рим при 
дебатите на събора води до предположението, че византийската дипломация е 
имала споразумение с папството за временно отлагане на българския въпрос 
след 867 г. Ето защо е доста трудно да определим княз Борис I като победител 
в тази дипломатическа игра. Освен това би било необективно да посочим пап-
ството като загубилата страна, тъй като българският църковен въпрос бил 
само елемент от общата църковно-политическа картина в Европа. 

Отстъпникът: фактите, легендата и реалността 

В пълна противоположност на мита за Кръстителя е доминиращият в историог-
рафията и в масовото съзнание образ на княз Владимир. Един от основателите 
на модерната българска историопис – проф. Васил Златарски, приема безкри-
тично написаното от абат Регинон, че Расате „...далеч отстъпвал на баща 
си... почнал да се занимава с лов, да прекарва времето си в пиянство, гощавки и 
разпуство, и с всички средства да подканя новопокръстения народ към езически-
те обреди...”1. Следвайки така представената от абата теза, проф. Златарски 
смята, че „...част от болярството се възползвала от неговия слаб характер и 
разпуснат живот...”2. Управлението на този български владетел присъства и в 
изследвания на Ю. Трифонов3, В. Гюзелев4, И. Божилов5, Е. Георгиев6 и П. Стефа-
нов7. Въпреки някои различия надделява мнението за слабо и нестабилно управле-
ние. Подобна е и позицията на Г. Владимиров, според когото мненията за водена 
от княз Владимир политика за реставрация на прабългарската езическа религия 
са безпочвени, но „...безпътствието и лошият пример на княза са водели ново-
покръстеното княжество към бездната на анархията”8.

Но нека се спрем върху оскъдните факти за управлението на този владетел. 
Едно от свидетелствата е свързано с външнополитическата промяна от 892 г., 
когато според Annales Fuldenses България била посетена от пратеници на нем-
ския крал Арнулф (887–899), които предложили съвместен съюз срещу Великомо-
равия9. Според В. Гюзелев договорът на Владимир с крал Арнулф от 892 г. бил 
първата погрешна крачка, тъй като застрашил мира с Византия10. Ако приемем 
това за вярно, то как ще изтълкуваме факта, че само две години по-късно Симе-

1 Annales Bertiniani.	Латински	извори	за	българската	история	(ЛИБИ).Т.	2,	С.,	1960,	с.	288.
2	 The	Cambridge	Medieval	History,	Vol.	III,	Cambridge	University	Press,	1964,	pp.	48-49.
3	 Ibid.
4 Reginonis Chronicon.	ЛИБИ,	Т.	2,	с.	307.	
5	 Златарски,	В.	История	на	българската	държава	през	средните	векове.	Т.1,	Ч.2.,	С.,	1994,	с.247.
6	 Трифонов,	Ю.	Достоверен	ли	е	разказът	за	ослепяването	на	Борисовия	син	Владимир?	–	Училищен	преглед,	
1927,	кн.	5–6,	с.	864-890.
7	 Гюзелев,	В.	Княз	Борис	I.	С.,	1969,	с.459-469.
8	 Божилов,	И.	Цар	Симеон	Велики.	С.,	1983,	с.38-40.
9	 	Георгиев,	Е.	Интронизирането	на	цар	Симеон.	–	Paleobulgarica,	1991,	3,	с.	10-17.
10	 	Стефанов,	П.	Юлиан	Отстъпник	и	Владимир	Расате.	В:	1100	години	Преслав.	Шумен,	1995,	I,	с.	227-235.



86

Християнство и история

он започнал война срещу Византия? Явно е, че се сблъскваме с двоен стандарт 
при оценката на събитията. Освен това в Annales Fuldenses недвусмислено е 
отбелязано, че през 882 г. българите нахлули в Моравия срещу княз Светополк 
(870–894), подкрепяни от немския крал Арнулф (887–899 ), а непосредствено след 
това се разказва за възстановяването на мирния договор между Арнулф и Вла-
димир Расате през пролетта на 892 г.11 Оттук става ясно, че княз Борис също 
е провеждал враждебна политика спрямо Великоморавия, разчитайки на мира с 
Немското кралство и в този смисъл обвинението, че възстановяването на до-
говора с Немското кралство при Расате е грешка, е необосновано. Защо и по 
каква логика същите действия от страна на Борис или Симеон се приемат като 
разумен ход, а от страна на Владимир-Расате се оценяват като грешка? Това 
твърдение следва от грешната нагласа, че една от основните причини за сваля-
нето на Расате от престола е в неудачната му външна политика, която приела 
антивизантийска насоченост.

Ако преговорите от 892 г. са завършили с договор с крал Арнулф и папа Формоза 
срещу Великоморавия, той наистина е застрашавал византийските интереси. 
При издигането си на папския престол папа Формоза отправил предложение към 
немския крал и през февруари 896 г. Арнулф бил коронясан за император12. Връ-
щайки се към 892–893 г., можем да се опитаме да обясним защо тези действия 
на Владимир-Расате застрашили силно византийските интереси. Явно византий-
ската дипломация е реагирала бързо и решително, тъй като амбициозният Фор-
моза, войнственият Арнулф и непредвидимият Расате били опасна комбинация. 
Формоза познавал много добре България, бил предпочитан в миналото от Борис 
за български архиепископ (примас) и съюзът му с българите не вещаел добро за 
византийските интереси в България и Великоморавия. Логично е да предположим, 
че Византия подкрепила заговора срещу Владимир-Расате и че най-вероятно 
Симеон е бил удобният нов владетел с византийско възпитание. Впоследствие 
Империята се оказала пред още по-силен противник, но това е един от многото 
примери за иронията в хода на историята. 

Отстъпничество или опит за религиозна толерантност? 

На следващо място бих искал да насоча анализа към вътрешната политика на 
Расате и към обвиненията в преследване на християнството. Още в самото 
начало бих отбелязал, че липсват преки и категорични сведения за гонения, с 
изключения на тези, дадени от Лиутпранд, че „...предпочел да следва по-скоро 
Юлиан Отстъпника, отколкото преблажения Петър”. В надпис под изображение-
то на княз Борис I в църквата „Санта Мария ди Оронто” във Верона е записано 
следното: „Но тъй като поквареният от безверие негов син принасял жертви 
на идолите, бащата, разпален от религиозна ревност, си възвърнал царството, 

11	 Владимиров,	 Г.	 Управлението	 на	 Владимир-Расате	 (889–893)	 –	 опит	 за	 критичен	 коментар.	 –	 История,	
1997,	кн.	3–4,	с.	89.	;	Владимиров,	Г.	Византийско-българският	културен	диалог	в	светлината	на	едно	наказа-
ние.	–	Минало,	1998,	кн.	3,	с.	15-19.
12 Annales Fuldenses.	ЛИБИ,	Т.2,	С.,	1960,	с.46-47.	Виж	:	Eggers,	M.	Die	Flußfahrt	ostfränkischer	Gesandter	von	
Siscia	nach	Bulgarien	(892)	in	weiterem	historischem	Kontext.	–	Südost-Forschungen,	63-64,	2004-2005,	1-17.
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нападнал сина си, заловил го, избол му очите, хвърлил го в тъмница....”13. Според 
Reginonis Chronicon „не след дълго време по Божие внушение той [княз Борис – 
б.м.] изоставил земното царство, за да царува вечно с Христа на небето; и като 
поставил на своето място за княз по-стария си син, подстригал се, приел одеж-
дата на светото подвижничество и станал монах, предавайки се на денонощно 
милосърдие, бдение и молитви. Между това неговият син, когото той поставил 
за княз и който далеч отстъпвал от баща си по ревност и деятелност, почнал 
да върши грабежи, да прекарва времето си в пиянство, пиршества и разврат и 
с всички средства да възвръща новопокръстения народ към езическите обреди. 
Когато баща му узнал това, възпламенен от силен гняв, свалил монашеската 
дреха, отново препасал военния пояс, облякъл царските дрехи и като взел със 
себе си тия, които се бояли от Бога, опълчил се срещу сина си. Скоро без осо-
бено затруднение той го заловил, извадил му очите и го пратил в затвора...”14. В 
същото време в Чудото на св. Георги с българина е отбелязано, че „Симеон свали 
брата си и се покачи на престола...”15. 

Явно съществуват противоречия между изворите и въпросът е кой отразява 
най-точно реалността. Подобни сведения срещаме и в една беседа на Презви-
тер Константин, в която той поучава: „да изпълняваме неговите на Бога] запо-
веди и да го славим боголепно, без да се боим от царя, без да изпитваме страх 
от князете, без да се срамуваме от велможите. Но дори и да бъдем подложени 
на гонение, дори и мъки да ни предстоят, дори и принуда да ни наложат – да не 
се боим...”16. Съществуват обаче мнения, че в тази беседа става въпрос не за 
настъпило гонение, а за евентуална опасност от него. Според друг писмен из-
вор, проповед от пролетта на 893 г., князът наказвал без съдебно разследване, 
по празни слухове и под влияние на свои приближени, но той бил длъжен да учи 
поданиците си на християнския закон17. Явно тук се отправя критика към княза, 
който съдел по друг, нехристиянски закон, и логично е това да е било обичайно-
то, езическо право. Според много изследователи може да се приеме, че при княз 
Владимир са били извършвани демонтаж или преустройства на църкви, но пока-
зателен е фактът, че единствената точно датирана църква е от края на IX в. 
и е осветена през 889 г. Освен това археолозите не откриват строеж на нови 
езически капища при управлението на този владетел. 

И така, най-сигурните сведения сочат, че княз Владимир е бил свален чрез прев-
рат и че в този преврат са участвали Борис и Симеон. По-несигурните сведе-
ния са, че отдавал предпочитание на езичеството и съдел по други, вероятно 

13	 Гюзелев,	В.	1960,	с.460.
14 Annales Fiuldenses.	ЛИБИ,	Т.	II.,	С.,	1960,	с.	46.	„Когато	узнал	за	това,	княз	Светополк	изпратил	пратеници	
при	Арнулф	и	му	заявил:	„Ти	поддържаш	моите	неприятели;	ако	ти	не	ги	отстраниш,	аз	не	ще	свържа	с	тебе	
мир”.	Той	му	обърнал	внимание	и	върху	друг	един	случай,	казвайки:	„Твоите	хора	лукаво	се	съюзиха	с	бълга-
рите	срещу	моя	живот,	а	и	срещу	моето	княжество	(българите	били	опустошили	княжеството	му	през	миналата	
година);	желая	да	ми	докажеш	под	клетва,	че	това	не	е	вярно”.	На	това	Арнулф	му	отговорил,	че	никога	не	ще	
изпълни	нито	едно	от	тези	искания.	За	възобновяването	на	договора	с	антиморавска	и	косвено	антивизантий-
ска	насоченост	виж:	Annales Fiuldenses	ЛИБИ,	Т.	II.,	С.,	1960,	с.	47.
15	 The	Cambridge	Medieval	History...,	pp.	65-66
16	 Цит	по.	Гюзелев,	В.	1960,	с.5.
17 Reginonis Chronicon.	ЛИБИ,	Т.	II.,	С.,	1960,	с.	306-307.
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езически закони. Всъщност, ако Владимир е разрешил връщането към старата 
религия, към която се върнал и самият той, то логично е той да е съдил по ста-
рите закони, а известно е, че ханът в езическа България е имал правомощия и на 
съдия. Въз основа на това бих изградил следната теза.

Можем да приемем, че князът не е вършил масови гонения срещу християните, а 
е водил политика на едновременно съществуване на християнство и езичество. 
Основната цел била да успокои недоволството и напрежението след насилстве-
ната християнизация и принудителното отстраняване на много боилски родове 
от властта, тъй като това недоволство съвсем не било потушено напълно със 
смазването на бунта от 866 г. Противно на очакванията на Владимир, тези 
действия довели не до успокояване, а до нагнетяване на ново напрежение и ос-
три противоречия между новата аристокрация и лишените от властта прабъл-
гарски и славянски родове18. Това най-вероятно е основната причина за заговора 
и свалянето на Расате, а не както сочат някои извори, неговата безнравстве-
ност, грабежи, пиянство и разврат. Истинската причина е, че действията на 
Расате заплашили позициите, властта и богатствата на новата аристокра-
ция, която била обвързана и защитавала новата религия и силно централизира-
ния държавен модел. Независимо от успешния преврат новият владетел Симеон 
осъзнавал силата на недоволството и огромното напрежение в обществото. 
Ограничаването на византийското влияние в Църквата и войната с Византия 
от 894 г. непосредствено след изтичането на 30-годишния мирен договор били 
действия, насочени към успокояването на това недоволство и насочването му 
навън. 

Всичко гореизложено води до заключението, че възприемането на княз Борис и 
княз Владимир като противостоящи исторически фигури, олицетворяващи Кръс-
тителя и Отстъпника, не отговаря на сложната историческа действителност 
и носи характерни черти на историческия мит. Противопоставянето Кръсти-
тел – Отстъпник има дълбоки традиции в късната Римска империя и копира 
образите на Константин Велики и Юлиан Отстъпник. Този мит бил създаден от 
християнската църковна историография и оформил един опростен и дидактичен 
образ на сложните противоречия в новопокръстена България в края на IX в.  

 

18	 Дуйчев,	И.	Из	старата	българска	книжнина.	С.,	1940,	Кн.	I,	с.	71.
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Във време на официализирана лъжа дори един-единствен 
глас понякога е достатъчен, за да просветне истината. 
Епохата на комунизма, освен всичко друго, беше идеология 
на наложеното мълчание, на забраната да се мисли и гово-
ри свободно, за да може да се утвърди „единствено вярна-
та” гледна точка. Целта, както свидетелства в дневни-
ците си от онова време художникът Иван Пенков, е било 
създаването на поколение, което да пише „Бог с малка 
буква, а Вълко – с главна”. И ако комунистическата иде-
ология се провали в своя идеен проект още преди да рух-
не политически през 1989 г., заслугата е на всички инако-
мислещи, които под една или друга форма в тези трудни 
години отказаха, по призива на Солженицин, да „живеят в 
лъжата”.
Сред тях безспорно е философът Асен Игнатов (1935–
2003), един от видните представители на българската 
философия в ХХ в., получил европейска известност. За-
вършва философия в СУ „Св. Кл. Охридски”, където от сре-
дата на 60-те г. преподава формална логика. В края на 
1968 г. публикува книгата си с есета Тъга и порив на епо-
хата, която предизвиква обществен скандал, а авторът е 

изгонен от университета и „заточен” в Института по философия към БАН, като му е заб-
ранено да публикува. По време на научна конференция в Белгия иска политическо убежище 
и започва работа в Католическия университет в Лувен, Белгия, след което се установява 
в Германия, където защитава докторат на тема Хайдегер и философската антропология 
(1979). По-късно работи в българската редакция на „Дойче Веле”. Публикува изследвания-
та си: Апории на марксическото учение за идеологията (1984) и Психология на комунизма 
(1985, на български 1991). От 1988 г. започва работа във Федералния институт за източ-
ноевропейски изследвания в Кьолн, Германия, и чете лекции като приват-доцент в Католи-
ческата Академия „Густав Зиберт” в Баден-Вюртемберг. През 1997 г. беше удостоен със 
званието почетен доктор на СУ, през 2000 г. и с орден „Стара планина”.
Аз съм от поколението, което чу за Асен Игнатов, или по-точно можа да чуе неговия глас 
(в буквалния смисъл на думата), още преди да има възможността да отгърне неговите 
книги. Чудото стана възможно благодарение на емисиите на радио „Дойче Веле”. Така иде-
ологията наложи на много хора живот в паралелни светове. Дни под фанфарите на пропа-
гандата и вечери в съкровени разговори с приятели или в откриване на други „гласове”, 
тъкмо за да сбъднат словата на псалмопевеца: „Ден на ден реч предава, и нощ на нощ 
знание открива. Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас” (Пс.18:3-
4). За поколения отсам Желязната завеса гласовете на Александър Солженицин и отец 
Александър Шмеман, на Вацлав Хавел и кардинал Томаш Шпидлик, на Чеслав Милош и Йо-
жен Йонеско се превърнаха в привилегировани събеседници. За много българи, включител-
но и за мен самия, такъв привилегирован събеседник беше Асен Игнатов. Благодарение на 
него автори като Бердяев и Габриел Марсел, Шестов и Жак Маритен, въпроси, свързани с 
политиката и вярата, присъстваха в нашия свят. Едва години по-късно в лична среща с 
Асен Игнатов покрай вземането на едно интервю успях да му кажа колко ценя тази него-
ва радио есеистика. Той, разбира се, се зарадва, признавайки, че винаги се е питал в каква 
степен тези негови около-академични занимания са били важни за българите от другата 
страна на Стената. Мисля, че отговорът се съдържа и в подбраните тук есета, четени 
по радио „Дойче Веле” преди краха на комунизма. Есетата не са датирани и нека припом-
ним – те са писани в друго време и за други хора.

Тони Николов

Асен Игнатов
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Забравени размисли

Асен Игнатов

три християНски есета

Молитвата

Молитвата съпровожда целия живот на верующия. Обръщайки се към Твореца, 
верующият моли за неговото покровителство и милост, а и за неговото сниз-
хождение. От Бога той очаква закрила и благословление за живота и делата 
си, покровителство и защита против опасностите и недоброжелателите си, в 
житейските несгоди. В Бога той вижда непоклатимата си отвъдна опора, вър-
ховния източник на своите сили, непресъхващия извор на надеждите си. Правейки 
кръстния знак, верующият се моли за здравето и успеха на начинанията си, но 
и за близките си, за родителите си, децата и приятелите си, а благородните, 
хуманни натури се молят за всички хора, за целия човешки род. Към Бога христи-
яните отправят молитва и за страдащите от глад, жажда и бедност, за онези, 
които проливат кръвта си по бойните полета, за страдащите в затворничес-
ките килии и инквизиционните камери, за корабокрушенците и тежко болните, 
за всички, които са в беда. Към Бога вика човешката душа, както прекрасно е 
казано в Библията.

В молитвите си християнинът не забравя не само своите живи, но и своите 
мъртви близки. Той се моли за упокоението на душите на онези, които тайнство-
то на смъртта е отделило от нас. Молейки се и за тях, християнинът поне за 
миг разчупва оковите на примитивния егоизъм на ежедневието, на нашата се-
бичност, която толкова често убива у нас – слабите човешки същества – всеки 
порив към вечността. 

В молитвата християнството вижда тайнствения разговор на човека с Бога. 
Особен разговор, в който говори само човекът, уверен, че непостижимият за 
ума му събеседник чува неговите слова и ще му покаже – чрез развоя на събити-
ята – своя изпълнен с безмерна любов отговор.

Молитвата е, както биха казали привържениците на християнския екзистенциа-
лизъм, една от най-автентичните прояви на човешкото съществуване, защото в 
нея човек забравя за момент вторичното, дребното, незначителното и се устре-
мява към вечността, с която той е свързан по силата на своята метафизическа 
същност. В молитвата черният нагар на ординерното, на чисто земното, отпа-
да и мъждукащата слаба светлина на душата засиява още по-силно и по-чисто. 
Големият християнски мислител Николай Бердяев говори за „диалектиката на 
божественото и човешкото”. Тази диалектика се вижда особено силно в молит-
вата. В искрената молитва човек разкрива себе си пред Бога, но именно поради 
това той разкрива и самия себе си пред себе си. Един друг голям религиозен 
мислител – израилтянинът Мартин Бубер – вижда в молитвата висшия израз на 
„диалогичната природа” на човека. В основата на човешките отношения според 
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Бубер е диалогът, отношението „Аз-Ти”. Но именно Бог е последното, абсолютно 
„Ти” – прибавя той. Всеки християнин би могъл да се подпише под тази мисъл.

На този дълбоко личен, персонален момент на молитвата, християнството на-
бляга много. „Когато се молиш – казва Спасителят, – затвори се в скришната 
си стаичка”. Иисус иска от учениците си да не бъдат като фарисеите, които 
с изпити от лицемерен пост лица се молят, за да бъдат видени от всички, кои-
то демонстрират пред всички суетната си и лицемерна външна набожност. Но 
християнството отдава първостепенно значение и на общата молитва в храма. 
Защото, чувайки произнесени от другиго същите молитвени слова, които и той 
произнася, верующият чувства, че той изповядва една вяра на любовта към 
ближния, че Бог, към когото той се обръща, е наш общ баща.

Днес има много хора, които не са изгубили всяка вяра в Бога, но които – по ма-
ниера на деизма – са склонни да смятат, че веднъж създал света и човека, Бог 
вече няма никакво отношение към тях. Логично е, че тези хора се съмняват в 
ценността на молитвата и нуждата от нея. „Нима Бог ще се занимава с такова 
жалко създание като мен – едно от четирите милиарда човешки насекоми, които 
пъплят по тази земя!” – може да се чуе от устата на такива хора.

Обаче това разбиране е дълбоко невярно. Бог е не просто създател и властелин 
на света, той е Бог на любовта, и то на безмерната любов. Оттук следва, че 
на Бог са близки и страданията, и нуждите на всеки един от нас. С цялата си 
привидна наивност детето, което се моли на Бога да спаси живота на болното 
му зайче или да не остане без някаква силно желана играчка, чувства Бога мно-
го по-силно и по-вярно, отколкото по-умния от него възрастен, който – макар и 
напълно честно! – казва, че не желаел да занимава Твореца „със своите дребни 
глупости”. Щом Бог е любов, естествено и нормално е да се обръщаме към Него 
при нашите съкровени желания, дори ако те нямат никакво значение за хода на 
световните дела. Духът на християнството е книга със седем печата за онзи, 
който е склонен да превръща Бога в нещо като министър или друг висш адми-
нистратор, който се занимава само с висшите въпроси, но е безразличен към 
живота на конкретните хора, които са му подчинени.

Изобщо един от духовно най-вредните резултати на масовия, популярен матери-
ализъм на нашето време, един от най-лошите „плодове на Просвещението” или 
един от плодовете на криворазбраното Просвещение е противопоставянето на 
молитвата и делото, на съзерцанието и активността, на религията и живота. 
„Лозето не ще молитва, а мотика” – казва известната поговорка. Но мъдростта 
на тази селски груба „концепция” е привидна. „Лозето” на живота иска „мотика” 
и молитва. Въпреки създадената от френските просветители на XVIII в. погреш-
на представа, на която марксизмът придаде особено радикални форми, религи-
озното вглъбяване не пречи на активното, действено отношение към живота, 
молитвата не отклонява от делото. Напротив, тя дава сили за него. Повечето 
от големите дела и постижения на европейската цивилизация са извършени от 
верующи християни. На Бога се молят строителите на неповторимите дворци 
и катедрали, преди да се изкачат на скелето. С молитва са започвали деня си 
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Нютон и Коперник, преди да вземат в ръце пергела или телескопа. Молитва 
отправя Колумб, преди да поеме тревожния, несигурен път към Новия свят. В 
благодарствена молитва пада на колене целият екипаж на неговата експедиция, 
когато на хоризонта най-сетне се появява земя. Преди да тръгне към своите 
епруветки, великият Пастьор отправя към Твореца своята молитва. За ужас на 
марксистките си сътрудници големият физиолог Иван Петрович Павлов започва 
с молитва работния си ден в своя институт. 

Молитвата към небето вдъхновява за труд и творчество на земята. Мълвейки 
молитвени слова, човек не се лъже: „Бог ни обича, той иска нашето добро и на-
шето щастие”.

Лицата на християнския свят

Християнството е откровение на Бога в този свят и то възвестява неговата 
истина. Религията на Спасителя е религия на надеждата и поради това чо-
вечеството я посреща с надежда. Надеждата във всепобеждаващата сила на 
любовта даваше на първите християни сили да понесат гоненията на Нерон и 
Диоклециан, когато те бяха избивани, разпвани на кръст, хвърляни на дивите 
зверове в цирка за забавление на римската тълпа.

От словото на Спасителя християните знаеха, че те ще преминат през мъки и 
страдания и че този свят е свят на злото. Но изглежда – и това е също свой-
ствено на човека! – те все пак се надяваха, че Царството Божие на земята 
ще дойде много бързо. През първите векове след Христа християните живеят в 
атмосферата на есхатологичното очакване на Второто пришествие на Хрис-
та. Тогава християните са проникнати от очакването за предстоящия край на 
света. Но краят на този свят не дойде! Не дойде и краят на мъката и злото в 
него. Християните знаеха, че злото е жизнено и упорито. Но те не знаеха, че то 
ще се промъкне сред самите тях, ще прояде и разложи отвътре Църквата. Те не 
знаеха, че жестокостта ще приеме маската на християнско милосърдие, че алч-
ността ще се предреши като показен аскетизъм, че егоизмът и властолюбието 
гръмогласно ще се кълнат в любов към човека.

Трагичната съдба на християнския свят се състои в това, че той е уязвим, че 
неговият организъм не е имунизиран против злото, порока и падението, че и не-
гови служители могат да му изменят. Внимателният размисъл показва, че това 
говори не за слабостта, а за силата на Христовото учение, което не е някаква 
ваксина против злото, а изисква от верующите непрекъсната борба и стремеж. 
Но все пак трагедията остава: епископи и кардинали се облякоха в разкошен 
пурпур, по пръстите им започнаха да блестят скъпоценни камъни. Христос ня-
маше нищо, но неговите наместници на земята – папите – заживяха в дворцово 
великолепие. Свещеници започнаха търговия с индулгенции, те паднаха дотам, 
че като някакви бакали започнаха да продават „на дребно” невинността и без-
грешието. Но най-позорното петно лепна инквизицията. Служители на Онзи, 
който донесе светлината, ревниво бранеха мрака. Хора, кълнящи се в милосърди-
ето, горяха на кладите живи хора. В образа на Великия инквизитор Достоевски 
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прекрасно показва вътрешната вражда към християнството, присъща на князе 
на Църквата, и този образ има много по-дълбок и общ смисъл.

Тази църква – богата, мощна, съюзена със силните на деня, забравила повелята 
на милосърдието и обета на бедността, превърнала се във враг на свободна-
та човешка мисъл, доведе до голямото падение на християнството. Тя беше 
предателство спрямо духа и буквата на Евангелието. Благородният протест и 
желанието да се възроди първоначалната чистота извика към живот голямото 
дело на Мартин Лутер. Реформираното християнство даде големи примери на 
себеотрицание и чистота, на пламък във вярата. Но трагедията се повтори – 
протестантът Калвин изпращаше на кладата учени точно така, както и като-
лическите кардинали-инквизитори, а и самият Лутер не прояви особено чувство 
на любов към ближния, когато призова властите да избиват като „бесни куче-
та” въстаналите селяни.

Но християнският свят има и още един облик – той не е опозорен и зацапан с 
кръв и насилие, но не е и таен за евангелските завети. Това е християнството, 
превърнато в условен ритуал, молитвата, която избъбряме механично, това е 
светът на неделната литургия, на която се отива не от вяра и не поради вът-
решна потребност, а защото така правят „почтените хора”. Това е чиновниче-
ското християнство, християнството без пламък и вътрешен усет.

За какво говори този горчив, този тъжен опит? Може би че християнството 
е капитулирало пред злото или в най-добрия случай – пред баналността? Може 
би, че Църквата се е превърнала в най-обикновена човешка институция – като 
службата по водоснабдяване и управлението на градския транспорт, в които 
цари равнодушие, а понякога злоупотреби и престъпления?

Този извод ще бъде абсолютно несправедлив и неверен – въпреки действителна-
та историческа драма на християнството. Защото същата тази Църква, която 
толкова често показва човешки слабости във времена, когато животът  е 
спокоен и обществото се отнася към нея с почит, в епохи на изпитания се пре-
връща в крепост на вярата, на духа и човешкото достойнство. Най-голям и спо-
ред мнението на много християни в свободния свят, засрамващ за тях пример е 
подвигът на Църквата в комунистическия свят – на „църквата на катакомбите”. 
И между духовниците в източния блок има опортюнисти и приспособленци – и 
то на високи места. Но въпреки това вече десетилетия хиляди духовници изпъл-
няват своя дълг: да подкрепят духовно и човешки верующите – при най-трудни 
условия – при условия, граничещи с физически невъзможното. По време, когато 
ревящата тълпа влачеше духовниците за техните бради. По време, когато вла-
стите превръщаха храмовете в складове и физкултурни клубове. По време, ко-
гато на свещениците бе забранено да се движат по улиците в своите одежди. 
По време, когато заглъхнаха църковните камбани, призовавали в продължение на 
векове верующите на молитва и богослужение – защото „смущавали покоя на 
трудещите се”. Те, тези смели, отдадени наистина само на служба на Бога и 
ближния духовници са доказателство, че Църквата – като сплотена от христи-
янската любов общност на верующите – е жива и сега.
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Животът на Църквата и християнския свят преминава в едно вечно напрежение 
между безкрайната цел и ограничените сили, между порива на духа и инерт-
ността на тялото, между божественото вдъхновение за служба на доброто и 
нашата човешка слабост. Но светилникът на вярата, на чистата вяра, никога 
не изгасва. Той не ще изгасне до края на вековете. 

Дяволът

Въпреки цялата ни просветеност ние често споменаваме името му.

„Дявол знае!” – недоумяваме ние при трудност, с която не знаем как да се спра-
вим. „По дяволите!” – главно възкликваме, възмутени от някаква ситуация. „Кой 
ме дявол караше” – упрекваме себе си за допуснато лекомислие или грешка. „Дя-
волът си няма работа” – така описваме положение, което разстройва разумните 
ни планове. „Нечестивият”, „рогатият” присъства често в думите ни. 

Наистина това е само израз, навик – утешаваме се ние и се уверяваме, че раз-
бира се, това е отживяла и недостойна за съвременния човек вяра.

Но… кой знае? Може би тъкмо в този момент внезапно ще повее леден вятър, 
ще затрещят гръмотевици и с адски „кикот” ще влезе господинът с високо 
вдигнати дъговидни вежди и вееща се червена наметка на плещите? 

Изглежда немалко съвременници смятат, че описаната ситуация не е просто 
игра на въображението. От социологическите анкети се вижда, че доста граж-
дани на високоразвити страни твърдят, че дяволът им се е „явил” или че те са 
„разговаряли” с него. Преди десетина години широка популярност придоби книга-
та на един френски автор, който твърдеше, че знае телефонния номер на дявола, 
че е разговарял с него и че „врагът на човешкия род” предпочита да живее в 
Швейцария – може би защото се чувства добре сред банкерите.

Но най-интересното е, че вярата в персоналното съществуване на дявола не 
е свързана винаги с ужаса и страха от него. Тя е почва, на която разцъфтява 
една от най-поразителните прояви на човешката рационалност: странното оча-
рование, което ужасът може да упражнява върху нас. Думата е за периодично 
появяващия се култ към дявола, за така наречения „сатанизъм”. В края на XIХ 
в. това е била една от най-модните теми, занимаващи обществеността. Във 
Франция дори е изкован глаголът „Sataniser” – „сатанизирам”, покланям се пред 
Сатаната. На „сатанизма” са посветени някои от прочутите романи на Юис-
манс. Но и сега в Европа и Америка се съживява култът към дявола. Отслужват 
се „черни меси” – едно зрелище, което варира от цирка до истинско престъпле-
ние, една кощунствена пародия на християнската литургия. Жреците на Сата-
ната ругаят с вулгарни думи Христа и възхваляват дявола, верующите в него се 
„причестяват” с животинска, понякога с човешка кръв. Вместо кръст се държи 
жабешки крак или кост от мъртвец. „Черната меса” завършва с изстъпление на 
колективна истерия или със сексуална оргия.
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В сатанинските култове се проявява необяснимата склонност на човека дръзко 
и предизвикателно да се обявява за злото, мазохистично да се хвърля в обяти-
ята на отвратителното, да скача сам в пропастта, да се стреми към собст-
вената си гибел, както пеперудката хипнотизирано се върти около изгарящия 
я пламък. У привържениците на модерните „черни култове” този ирационален 
порив взима сравнително безобидна форма. Като изключим редките случаи на 
ритуални човешки жертви, „черната меса” не надхвърля желанието на пресите-
ния да си достави още едно, дразнещо нервите му „силно усещане”. Тя остава в 
рамките на фарса и цирка. Но за жалост преходът към истински сатанинското, 
готовността да служиш всеотдайно на истинското, а не на карикатурното зло, 
е факт, който човечеството преживя многократно.

Колко голямо място заема дяволът в съзнанието на хора и епохи, се вижда от 
неизтощимостта, която човешкото въображение проявява, за да го назове и из-
образи. Князът на тъмата, Господарят на този свят, Сатана, Луцифер, Велзевул, 
Майстор Леонард – дяволът се явява на хората под много имена и в различен 
вид. В това отношение изобретателността на Нечестивия няма граници. Явя-
вайки се за пръв път пред Фауст, Мефистофел взима вида на обикновен пудел. 
В халюцинацията на Иван Карамазов, описана от Достоевски, дяволът се явява 
като петдесетгодишен мъж с износен жакет, не съвсем чиста риза и поиз-
търкана вратовръзка – макар че всичко е от най-добър плат, с масивен златен 
пръстен, но с евтин камък; дори и външните атрибути създават впечатлението 
на противоречивост и неопределеност. Адриан Леверкюн от романа на Томас 
Ман „Доктор Фаустус” вижда дявола като сух слаб човек, с накривен каскет, 
карирано яке с твърде къси ръкави, под което се вижда раирана риза от трико с 
износени жълти обувки. Обикновената адска бутафория – рогата, конското или 
козето копито, опашката – фигурира само в народната представа за дявола. Но 
показателното е, че едно от имената му – Луцифер – означава „светоносец”, 
„носител на светлина”, „блестящ”. „Съвършено бял и чист е само дяволът” – 
казва знаменитият френски католически философ Етиен Жилсон и думите му, 
парадоксални наглед, са пълни с дълбок смисъл. Съвършенството, пълната липса 
на тъмни петна са толкова нереални, че те могат да бъдат само заблуда, маска 
на злото. 

И все пак? Кой или какво е дяволът? Суеверие, опасно в миналото, смешно днес? 
Тема за карикатуристите, сюжет за литературни пародии и гротески? Условна 
фигура, от името на която – следвайки традицията на Гьотевия Мефистофел – 
талантливите сатирици произнасят злъчни и блестящи присъди над жалките 
човешки създания и не по-малко жалките човешки институции? Модерният човек 
мисли най-вече така за „Княза на тъмата”.

Според богословието Сатаната е „паднал ангел”, който, обзет от безумна гор-
дост, повежда на бунт против Бога част от ангелите. Сатаната според богос-
ловите е реално съществуващият дух на злото – едно зло, което по неразбира-
еми за нас причини Бог търпи до Второто пришествие на Христа.

Всъщност в образа на дявола е само олицетворен метафизическият принцип на 
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Злото. Последните реалности, доброто и злото, божественото и демоничното, 
се изплъзват от рационалното познание и могат да бъдат изразени само в 
символи. Обаче на наивното и грубо съзнание е свойствено да обективира ду-
ховното и да схваща буквално символичното, да му придава физическа реалност.

Но още блажени Августин казва, че именно в човека е бездната. Дяволът е само 
символичното название на тази бездна на злото. Популярната представа за 
дявола е едно от най-убедителните доказателства в полза на психоаналитична-
та теория за проекцията като защитен душевен механизъм, с чиято помощ аз 
„обективирам” и приписвам външно съществуване на онова у мен, от което се 
срамувам, но което не мога да преодолея.

Дяволът не е плашилото за деца, нито страховитото видение на суеверните 
хорица. Дяволът е в нас, в мен, в теб, в злото, което дреме у човека. Нашата 
душа – това е истинската и последна арена на борбата на доброто със злото.
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Людмила Димова

плаНетата малер

През 2010 г. се навършват 150 години от рождението, а през 2011 г. – 100 години от 
смъртта на Густав Малер. През двете юбилейни години — 2010–2011, неговата музика 
ще звучи по-често от обикновено от световните подиуми. Обществото „Густав Малер” 
предлага на уебсайта си – http://www.gustav-mahler.org/ подробна информация за чества-
нията в Европа и САЩ. Издават се сборници с писма и документи, нови биографии и мо-
нографии – изобилието им е показател за интереса към личността на композитора и 
към творчеството му.
Виена е център на много от събитията. Отношенията между Малер и Виена са в центъ-
ра на изложбата на Австрийския театрален музей. Тя проследява младежките му години, 
времето, през което е директор на Хофопер, до последните му дни. 
Музикалното триенале в Кьолн е посветено на Малер и модерността. В Тоблах в Южен 
Тирол, където композиторът е написал някои от великите си произведения, през лятото 
се провеждат ежегодните Малерови музикални седмици. В Каринтия през юли се органи-
зира музикален и медиен фестивал MAHLER Contemporary, който се фокусира върху съвре-
менните интерпретации на Малер в джаза и класиката. Там, край езерото Вьортерзее, 
композиторът търсел спокойствие и вдъхновение.

В музиката най-важното не са нотите. 

Густав Малер

Наричат го аскет, безкомпромисен и деспотичен, „боготърсач с външност на 
Луцифер”, който живее „в смирена девственост”, визионер от голям мащаб. За 
съпругата си Алма Шиндлер той е „най-чистият”, животът му, споделен с нея, 
е „несравнимо кресчендо”. Живял на бързи обороти, вероятно предусещал, че 
не му е дадено много време. Композиторът Арнолд Шьонберг го определя като 
„светец”, „мъченик”, „най-великия”, изкупил гения си със страдания.

Композиторът и диригент Густав Малер (1860–1911) едва ли е бил толкова съ-
вършен, както го представят неговите почитатели, а и някои от биографите 
му. Със сигурност обаче е живеел в пълно съзнание за своята ценност – и то 
в годините, когато е бил най-силно заклеймяван и осмиван. Приживе той полу-
чава всеобщо признание като гениален диригент, но като композитор е силно 
оспорван. Наричат музиката му капелмайсторска и еклектична. Във Виена в края 
на XIX век симфониите му са извън мащаба на познатото, затова ги оценяват 
като епигонски, сантиментални и хаотични. Името му се асоциира със скандал, 
с привкус на лоша слава според неговия изследовател Теодор Адорно. Смущавал 
съвременниците си, защото вкарал тривиалното във високата култура. Прека-
лено неудобен – пак според Адорно – големият симфонизъм му се удава във време, 
което забранява големия симфонизъм. Затова средностатистическата музикал-
на култура го отхвърля. Същевременно драматичните космически измерения на 
симфониите на Малер карат малцината му почитатели да виждат в негово лице 
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Густав Малер, 1902 г. 
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месия, който сочи най-проникновените истини за битието.

На 36 години Малер признава: „Няма да доживея победата на моето дело! Пре-
калено чуждо и ново е всичко, което пиша...”. Наистина след смъртта си през 
1911 г. той е забравен. Има малко привърженици, които пишат за него или 
дирижират произведенията му. В годините на Третия райх е заклеймен заради 
еврейския си произход. Днес често се припомнят думите му: „Бих искал премие-
рите на симфониите ми да са след 50 години”. По ирония на съдбата 50 години 
след смъртта му започва неговото възраждане, ако изобщо може да се нарече 
възраждане срещата с непознатото и неразбраното. Признанието идва чрез 
монографията на Адорно от 1960 г. и записите на деветте симфонии на Малер, 
направени от американския диригент и композитор Ленард Бърнстейн. А през 
1971 г. Лукино Висконти използва Адажиото от Пета Симфония на Малер в своя 
филм Смърт във Венеция. Томас Ман, авторът на едноименната новела, която е 
в основата на филма, признава, че съществено влияние върху образа на Густав 
Ашенбах – символна фигура на декадентския естетизъм, оказва тъкмо силната 
личност на Густав Малер. При срещата си с Малер писателят за пръв път из-
питал чувството, че се докосва до велик човек. Малко след запознанството им 
Малер умира.

Днес творчеството на този ве-
лик човек се радва на необикно-
вено внимание и най-естествено 
звучи реторичният въпрос: тряб-
вало ли е човечеството да пре-
живее две световни войни и раз-
двоението на модерния индивид, 
познал великия прогрес наред с 
хаоса и унищожението, за да от-
крие Малер?

През 2010 г. се навършват 150 го-
дини от рождението на компози-
тора, а през 2011 г. – 100 години 
от смъртта му – повод Виена и 
светът да влязат в орбитата на 
Малер.

Нов тип музикант

Густав Малер пръв налага съвременния тип диригент и композитор. Той е пред-
теча на Новата музика, пренася симфонията от късния романтизъм в модер-
ността. Освен това е известен и като театрален творец – дълги години ра-
боти като оперен диригент и директор, а също и като режисьор на оперни 
постановки. 

Малер вярвал безпрекословно в светостта на музикалното изкус тво, чувствал 

 Карикатура от Тео Цаше, 1906 г
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се като „поборник за свято дело”, настоявал, че „действа в името на висша 
мисия”. Споделял представите на Вагнер за операта като музикална драма, 
като тотално произведение – гезамткунстверк, синтез на поезия, изображение, 
музика и драматургия. 

Представата за музиката като „звучаща метафизика”, формулирана от Шопен-
хауер и осъществена от Вагнер, при Малер достига своята крайност. Според 
Ленард Бърнстейн, най-усърдния му интерпретатор, Малер използва цялата нем-
ска музика от Бах до Вагнер, като я довежда до границите : неговите маршове 
приличат на сърдечни пристъпи, хоралите му звучат така, „сякаш целият хрис-
тиянски свят е полудял”.

Музиката на Малер се определя като дълбоко ав-
тобиографична. Композиторът е роден на 6 юли 
1860 г. в Бохемия. Родителите му – Бернхард и 
Мари, въпреки немските си имена са евреи. Семей-
ството живее в оскъдица, има 14 деца, 6 от които 
умират в ранна възраст. Преживяната в детство-
то смърт оказва травматично въздействие върху 
Густав. Смъртта е сред темите, които го вълну-
ват цял живот. Музикалната му дарба се проявява 
рано, още тригодишен започва да свири по слух 
на хармоника. Възхищава се на маршовата музи-
ка, която долита от учебния полигон в съседство, 
предпочитанието към нейните ритми се открива 

в неговите симфонии. В една биографична бележка признава, че от четвъртата 
си година непрекъснато е композирал, още преди да може да свири гамите. На 
6 години започва да учи пиано, а на 10 учудва съгражданите си с концерт в те-
атъра на Иглау  (Ихлава) в централна Чехия. Като дете пее в хора на енорийс-
ката църква „Св. Яков”, където се докосва до произведения като Бетовеновата 
оратория Христос на Елеонската планина, Стабат матер на Росини и Седемте 
последни думи на нашия Спасител на кръста от Хайдн. Не е чудно, че като дете 
иска да бъде мъченик.

На 15 години влиза във Виенската консерватория, взима уроци по пиано и след-
ва композиция, а във Виенския университет посещава курсовете по хармония 
на Антон Брукнер. Изпитва огромно уважение към композитора, като музикант 
му дължи много, а по-късно упорства в популяризирането на изкуството му, но 
опровергава слуха, че е ученик на Брукнер. Като студент в Консерваторията 
пише камерни произведения, фрагменти, песни, има симфонични опити, останали 
в голямата си част незавършени. Други творби сам унищожава, защото не от-
говарят на високите му изисквания. 

По време на следването му две партии се конкурират на виенската музикал-
на сцена: на вагнерианците и на почитателите на Брамс – първите вярвали 
в прогреса, а вторите били консервативни. Малер и повечето му приятели са 
страстни привърженици на Вагнер, за тях той заедно с Шекспир и Бетовен се 

Къщата в Тоблах, където през летата от 1908 
до 1910 г. Малер пише Песен за Земята, Девета 

и Десета симфония.
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числял към „най-грандиозните и универсал-
ни гении”. Малер изключително ценял опе-
рите на Вагнер и не спирал да ги изучава. 
Когато в студията си Религия и изкуство 
(1880) Вагнер се обявява за вегетариан-
ството като път за морално обновление 
на човечеството, Малер става вегетари-
анец. Антисемитските нападки на Вагнер 
не предизвикват недоволството му. На 20 
години Малер става диригент в провинци-
ята. Благодарение на волята и работос-
пособността си прави шеметна карие-
ра – от горноавстрийския Бад Хал, през 
Касел, Прага, Лайпциг, Кралската опера в 
Будапеща и накрая 6 години в Щадтеатер 
в Хамбург. Запознава се с влиятелни ком-
позитори като Чайковски и Рихард Щраус. 
През октомври 1888 г. в Будапеща Брамс 
присъства на представление на Дон Жуан, 
дирижирано от Малер, и остава силно впе-
чатлен.

Малер вече е сред най-известните. За-
става на пулта много по-често от съв-
ременните диригенти: само през сезон 
1894/95 например има 138 от общо 367 
представления, освен това 8 филхармонични концерта.

През 1897 г. е назначен за директор на Виенската Хофопер, един от най-важни-
те постове в тогавашния музикален свят, но и един от най-трудните заради 
интригите в придворната опера. Композиторът Франц Шмид, тогава челист в 
оркестъра, си спомня за дебюта му с Лоенгрин от Вагнер: „Неговото управление 
се стовари върху оперния театър като стихийна катастрофа”. Фанатичен в 
прецизността си, властен и безкомпромисен, Малер се възпротивява на „със-
тоянието на недисциплинираност, немара и разпуснатост, които царуват в Опе-
рата”. Бързо си създава врагове. Ненавиждали го и примадоните, и сценичните 
работници, бил безпощаден към оркестъра и можел да издържи на пулта 16 часа.

„Блед, слаб, нисък, с удължено лице, стръмното чело, обрамчено от гарваново-
черна коса, големи очи зад стъклата, бръчки на страдание и чувство за хумор 
по лицето”. Така го е запомнил диригентът Бруно Валтер от годините, когато 
е учил при него.

Един от биографите вижда в Малер „нещо от светеца и нещо от детето”. 
Съпругата му Алма, за която се жени през 1902 г., също допринася за митологи-
зирането след смъртта му: „Густав Малер беше страдалец, каквито в известна 
степен са били Бетовен и Брамс”.

Композиторът през 1909 г.
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Той остава директор на Хофопер едно десетилетие – през 1907 – годината, в 
която дъщеря му умира от дифтерия и лекарите диагностицират сърдечното му 
заболяване, уморен от интригите, Малер заминава за Ню Йорк, за да дирижира в 
Метрополитън. През последните си години разработва темата за сбогуването 
с живота в своята Девета симфония, тя заедно с другия му шедьовър – Песен за 
Земята, има премиера след смъртта му. Австрийският композитор Албан Берг 
казва за Девета симфония: „Първата част е най-прекрасното нещо, което Малер 
е написал. Израз на безкрайна любов към тази Земя, копнеж да живее на нея в 
мир, да изчерпи природата до дъно – преди да дойде смъртта”. Симфонията се 
възприема като предчувствие за ужасите на ХХ век, които все още предстоят.

Малер започва работа върху Десета 
симфония: бележките му върху парти-
турата – „О, Боже! О, Боже! Защо ме 
напусна? Живея за теб! За теб, Алмши! 
Дяволът танцува с мен... Обзема ме 
лудост...” – са отправени към невярна-
та му съпруга. 

През 1911 г. се завръща от Ню Йорк 
неизлечимо болен, умира на 18 май. 

Потребност от вяра

Във Виена Малер често се сблъсква с 
враждебност заради еврейския си про-
изход, макар че е приел католицизма. 
И без това никога не е бил близък до 
еврейс ката религия. Неговата христи-
янска вяра е дълбоко почувствана. В 
музиката си той често включва хрис-
тиянски теми – занимават го смър-
тта, спасението на душите, Възкре-
сението. Цигуларката Натали Бауер 
разказва в дневниците си за силното 
му въображение: докато пише Траурния 
марш в Пета симфония, Малер се виж-
да да лежи „под венци и цветя”.

Творчеството му е продукт на силни религиозни и метафизични потребности. 
Отвъдното и безсмъртието са в центъра на светогледа му. Макар че според 
негови приятели религиозността му е по-скоро в мистичен, а не толкова в дог-
матичен план. 

Но еврейският му произход го е белязал завинаги – вестниците го атакуват 
непрекъснато. Вероятно антисемитизмът е една от причините да се откаже 
от директорското място в Хофопер. Признава, че се чувства трикратно безо-

Малер умира в тази сграда, където се е помещавал сана-
ториумът „Льов” във Виена 
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течествен – сред австрийците като произхождащ от Бохемия, сред германците 
като австриец и в целия свят като евреин.

Творчеството на Малер се ограничава основно до два жанра: песента и симфо-
нията. Макар да изглеждат противоположни – едната насочена към отделния ин-
дивид, другата – към колектива – те си кореспондират. Песните му със съпровод 
на пиано създават оркестрово внушение и са подходящи за изпълнение в голяма 
концертна зала, докато симфониите му понякога формално се родят с песен-
ната лирика. Песните са в основата на части от симфониите му. А с Песен за 
Земята (1908) създава образец на симфоничен песенен цикъл.

Голяма част от песните на Малер се базират на сборника Вълшебният рог на 
момчето (1806-1808), издаден от Ахим фон Арним и Клеменс Брентано, в който 
са заложени посоките на романтичния дух – меланхолия и копнеж, гора, нощ и 
смърт. Другият цикъл, Песни за мъртвите деца, има дълбоко религиозно звучене. 
Поводът за създаването му е в детството на автора, сблъскал се със смъртта 
на много деца в семейството. Силната болка в тези песни намира утеха във 
вярата и вечната светлина. Прозвучава и камбанен звън – символ на вечността. 
Целият цикъл представя кръговрата на душата, която преминава в други сфери. 

В късната есен на 1907 г. Малер гостува в Хелзинки на Ян Сибелиус, другия го-
лям симфоник на епохата, който разказва: „Установихме контакт по време на 
няколко разходки, докато обсъждахме на живот и смърт всички големи въпроси 
на музиката. Когато разговорът ни стигна до същината на симфонията, под-
хвърлих, че се възхищавам на нейната строгост и стил и на дълбоката логика, 
която създава вътрешна взаимовръзка между всички мотиви. Малер обаче беше 
на противоположното мнение: „Не, симфонията трябва да е като света. Тя тряб-
ва да обхваща всичко”. 

За Густав Малер симфонията е тъкмо това: с всички възможности на наличната 
техника да създадеш един свят. Той композира симфониите си като образ на 
неспокойния живот на миросъзданието, такава е Трета симфония. Малер реа-
лизира своето музикално кредо в 10 монументални произведения, които пише 
през летните ваканции, понеже през сезоните е прекалено зает като диригент. 
Светът на тези симфонии според изследователите му концентрира всички про-
тиворечия: тук и отвъд, смъртта и идилията, трагедията и гротеската. Това 
прави музиката му неповторима, музика, от която „човек да изгубва ума и дума”, 
както сам е желаел. 

Изследователите търсят в симфониите му програмни елементи, идеи, влияния. 
В началото Малер създава програмни скици, но по-късно ги оттегля, обявява се 
демонстративно против програмната музика, а след Пета симфония избягва да 
говори за програмни съдържания. Вероятно се е боял да не би погрешните тъл-
кувания да превърнат метафизичната му музика в илюстративна. Защото целта 
на Малер е да ни изправи пред метафизична звукова вселена.
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Марк Шагал
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Раиса Маритен (1883–1960) – е френска поетеса и есеист, 
чието творчество се отличава с изключително мистично 
вдъхновение. Съпруга на известния философ Жак Маритен, 
Раиса Уманцова е родена в Ростов на Дон в религиозно ев-
рейско семейство. През 1893 г. семейството на Раиса се 
преселва в Париж. Тя се записва да учи философия в Сор-
боната, където се запознава с Жак Маритен и двамата 
посещават лекциите по философия на Анри Бергсон. През 
1904 г. Жак и Раиса сключват граждански брак. За тях-
ната двойка това е време на напрегнати духовни търсе-
ния. Повратен момент е срещата им с писателя мистик 
Леон Блоа, който ги „отвежда при личността на Иисус 
Христос”. През 1906 г. те приемат католицизма, но скоро 
след това Раиса заболява тежко. В годините преди Пър-
вата световна война семейство Маритен откриват за 
себе си съчиненията на св. Тома от Аквино, пренебрегвани 
в Сорбоната, което заляга в основата на цяла поредица 

от философски книги на Жак Маритен, обединявани под етикета „неотомизъм”. В периода  
1923–1939 г. домът на семейство Маритен се превръща в притегателен център за 
френската интелигенция – Жан Кокто, Пиер Реверди, Франсоа Мориак, Етиен Жилсон, 
Жорж Руо, Жюлиен Грийн и др. През 1939 г. семейството е принудено да емигрира в САЩ 
заради еврейския произход на Раиса.
В този период особено се засилва и приятелството на семейство Маритен с Марк Ша-
гал, комуто Раиса посвещава няколко важни текста. Шагал споделя, че никой не е усе-
тил толкова отблизо творчеството му, колкото Раиса Маритен. От тези години са и 
първите публикации на стиховете на Раиса Маритен, сродни с мистичния порив на св. 
Тереза от Авила и св. Хуан де ла Крус. Следват книгите: Литургия и съзерцание, Бележ-
ки върху Отче наш, както и Дневникът на Раиса, издаден посмъртно от Жак Маритен. 
Публикуваният тук текст предлага фрагменти от рядко библиофилско издание, посвете-
но на художника: Raïssa Maritain, Chagall ou l’orage enchanté, Éditions des Trois Collins, Paris-
Geneve, 1948, p. 26-33.

Раиса Маритен

шагал и библията

Светът на Шагал прелива от състрадание

Сюрреализмът на Шагал има духовен и пластичен характер. Без никаква предва-
рителна идея, единствено чрез магията на своето изкуство и освобождаването 
от външния свят, Шагал създава форми, означаващи присъщ за него духовен 
свят, чиито характеристики не могат да бъдат открити на такова ниво у нито 
един художник на нашето време.
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Може да се каже за Руо1, че той е художникът на първородния грях. Но светът, 
създаден от Шагал, не познава греха, омразата и несъгласието; той говори за 
благодатта и радостта, за братството и любовта. Скръбта в света също е 
представена чрез знаците на тежкото и меланхолично съзерцание, но символите 
на утешението са винаги редом с нея. Ако има клетник в снега, той най-малко-
то свири на цигулка; ако равин, държащ Тората в ръце, е потънал в скръбен сън, 
то присъствието до него на невинната бяла крава говори за спокойствието в 
света. Сред многото платна на този художник споменатата картина е една от 
най-хубавите в съвременната живопис – никаква еволюция в художествените 
школи не може да състари или накърни нейната стойност.

В същия ред на идеи, ако съзерцаваме голямата картина, посветена на Рево-
люцията, виждаме вляво компактна и мощна група революционери в червена 
светлина, все едно под възбрана, наложена от мирния и кротък спектакъл на 
любовта, изобразен вдясно, като двете са разделени с пътека от бял сняг. 

Тази чудесна картина трябва да се види на утринна светлина – чистата свет-
лина на Ню Йорк  подобава изцяло – и то с достатъчно отстранение. Тогава 
тя се явява в дълбочина с цялата величественост на своите планове и съвър-
шено равновесие в колорита: вляво, наситеночервеното и виолетовото, вдясно 
– нежносиньото, окъпано в слънчева светлина. Пред компактната група вляво 
виждаме петел и агне, устремени един към друг; счупените скрижали на Закона 
лежат на земята. В центъра, в снега, равин, облегнат с лакът на масата, държи 
на сън Тората в ръцете си. Вдясно влюбените се държат за ръце на покрива на 

1	 Жорж	Руо	(1871–1958)	–	френски	художник	и	график,	един	от	представителите	на	експресионизма.	Много	
от	работите	му	са	с	религиозна	тематика.	–	Б.пр.

Марк Шагал, Революцията, ескиз
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тяхната къща; над тях мъж е полегнал в слънчев лъч (или в дъгата), а на небето 
има група музиканти.

Просяк в редингот е превит под дисагите си, но с глава, вирната в знак на не-
накърнима надежда.

Ето една картина на Революцията, където напразно бихме търсили социалната 
доктрина на художника, защото тя е израз на неговата любов и състрадание.

Такива са всички Шагалови символи — вместо да придават на картината ис-
торически облик, те допринасят за нейната абстрактна и чисто пластична 
ценност.

Марк Шагал, Балетът „Алеко”
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В света на Шагал самите страсти на любовта, ревността – и убийство-
то – както в Алеко (балет с декори, създадени от него), се разтварят в домини-
ращото състрадание, което превръща убийството само в страдание. 

Балетът Алеко, въпреки подразбиращия се човешки безпорядък, е рай, оживотво-
рен от радостта на живота. Всеки костюм е картина на Шагал, рисувана от 
него. Краката на танцьорите с изпъкнали вени наподобяват клоните на дър-
ветата; самите дървета са пъстроцветни като в игра на карти, животните 
ходят и се връщат, изправени като хора, далеч по-братски настроени от тях, 
с нежни и невинни глави. Както в цялото творчество на Шагал, всички сътво-
рени същества живеят заедно в свят, който прелива от състрадание. И всичко 
това, включително движението и действието, е нарисувано с отдавна придоби-
то майс торство, още от дните на неговата младост, когато през 1919 г. той 
създава фреските по стените на Идиш театъра в Москва, където декорите 
вдъхват живот на сцената, разполагайки действието в трите измерения на 
пространството.

Христос, разпрострял се над изгубения свят

За да не говорим само за скръб и сълзи, нека се спрем на една по-нова твор-

ба – Христос, когото Шагал изобразява в центъра на картина, посветена на 

погромите. Христос, разпрострял се над изгубения свят, в голямо простран-

ство от слонова кост. Еврейската лампа е в подножието на нозете му. В 

небето скърби група евреи. Нещастие без лек. Синагогите горят, евреите 

бягат по четирите краища на хоризонта. Никой не ги зове. Единствено със-

траданието на Разпнатия струи в светлина и привлича към себе си тяхната 

скръб. Голямата красота на картината според мен има особено място в твор-

чеството на Шагал. Скръбната еврейска тежест се примесва с нежността 

на френския примитив.

В Снемането от Кръста, което Шагал рисува по време на престоя си в Къ-

нектикът (в гваш) – намерението и изразността са изключително обективни; 

връзките между топлите и леки тонове – сиво и слонова кост с малко синьо по 

крилото на един ангел – са крайно деликатни и с изключителна „рядкост”.

Един детайл на картината ми се струва особено важен за психологическото 

разбиране на Шагал. Този детайл е птичата глава, която художникът придава 

на един от приятелите на Христа, смъкващи го от кръста. Нека не се лъжем, 

не става дума за някаква карикатурност или непочтителен каприз на художника; 

не, просто такъв е светът на невинните същества, който никога не липсва в 

картините на Шагал и нахлува дори там, където най-малко го очакваме, дарявай-

ки Христос, изпратен от хората на смърт, с приношението на мирна чистота. 

Не би ли следвало наистина тук да има птица независимо от художника, ако по 

напълно обективен начин третираме традиционния сюжет на Снемането от 

Кръста? 
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Библията на Израил

Пластичните характеристики на творчеството на Шагал, поезията и духов-
ността, които струят от него, правят художника сроден на големите прими-
тивисти, въпреки че той няма зад себе си романското и готическото изкуство, 
подобно на западните художници. Шагал е примитивист от расата на Христос. 
Той, както и Руо, е истински и спонтанен примитивист, който не дължи нищо на 
подражанието. Първите образи, източник на неговото изкуство, са от еврейско 
детство в малко руско градче от 1900 г., тъй че той доста бегло е познавал 
романското и готическото изкуство.

Без съмнение, необходимо е доста време, за да се постигне пречистваща сила, 

Марк Шагал, Разпятие в жълто
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зрелостта на майсторството и дълбините на личността – характеристики, 
които стават очевидни в творчеството на Шагал по-късно, отколкото при Руо.

Според Шагал неговото вдъхновение не се разкрива нито в пейзажите, нито в 
цветята; едва в офортите, посветени на Библията, тази характеристика раз-
крива своята величина. Виждаме как един истински примитивист иска малко от 
природата – нищо че я обича с вечно млада нежност и мистическа любов – и 
иска много повече от самия себе си; малко от реализма и много от „транспо-
зицията” или онова, което днес наричат абстракция и което не е нищо друго 
освен бликване на нови форми, тайнствено наподобяващи природните форми, но 
обогатени от духа на артиста, който ги е родил. Несъмнено това е обвързано 
с изискванията на изкуството. Бодлер е имал право да каже, че „първата зада-
ча на твореца е да подмени природата с човека и да протестира срещу нея”, 
твърдение особено вярно за големите примитивисти, които под напора на своя 
вътрешен свят извличат спонтанно от природата универсални форми с неиз-
черпаемо значение.
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Анри Фосийон2 в Изкуството на романските скулптури пише, че „романската 
епоха е подвластна на визионерите. Те  придават своя инстинкт към свръхчо-
вешкото, своя апетит към скритите неща и свръхприродните истини. Те я из-
тръгват от общия ред, от нормалните пропорции, от равновесието на разума, 
като не само не се задоволяват да илюстрират огнени текстове, а предлагат 
своя странен и личен сън”.

Нашата епоха пък е подвластна на желязото и кръвта. Ако художник, съпоста-
вим с творците от романската епоха се яви сред нас, той също ще е визионер, 
надарен с инстинкта на „свръхчовешкото” и с „апетита към скритите и свръх-
природни неща”. Марк Шагал е един от тези визионери. Той също не се задово-
лява да илюстрира огнените текстове на Библията. Неговите 105 офорта по 
Битие, Царства и Пророци, изпълнени по поръчка на Амброаз Волар3, разкриват 
същността на неговия аз. Невероятното му майсторство проличава при упо-
требата на голяма гама от нюанси в служба на непрестанно обновяващото се 
въображение, което влиза в контакт със свещения текст, улавяйки го с точна 
и влюбена интуиция. Чудо е как цялото това богатство постоянно убягва от 
анекдотичното и от детайла, удържайки се във високото и смирено значение на 
същественото. 

„Илюстрирането на Библията – пише Жак Маритен през 1934 г. по повод на 
четиридесет офорта, вече осъществени до тази дата по книга Битие – беше 
своеобразно изпитание за изкуството на Шагал… Изпитанието се превърна в 
предимство за художника. Той се обнови, оставайки самия себе си.

Изчистено, концентрирано, забравило за агресивните разлиствания на цвето-
вете, неговото изкуство изявява още по-добре своето човешко и поетично ка-
чество, както и дълбочината на чувствата, което го прави дори по-скъпо за 
нас. Абстрактен, без да е церебрален, Шагал не движи методично длетото спо-
ред процедурите на старите майстори. Изобретателна техника, продиктувана 
от винаги будна чувствителност, подтиква по чудесен начин бялото и черното 
да пеят, също и черното в черното, и то със скрити модулации, както при пе-
сните в Синагогата... Изкуството на Шагал няма мерките на гръцката форма… 
От един флуиден хаос, преборен в душата, изникват живи прилики, наподобяващи 
жестовете на ръце, протегнати надолу и просещи състрадание. Едновременно 
с това се явява величието, както е при снизхождането на Ангелите при Авраам, 
при гневната самота на Моисей или при великолепното Сътворяване на човека, 
извършено с едно движение тъй благородно…”4

Превод от френски: Тони Николов

2	 Анри	Фосийон	(1881–1943)	–	френски	изкуствовед.	На	български	език	е	преведено	едно	от	основните	му	
съчинения	–	виж:	Животът на формите,	София,	НИ,	1984	г.	–	Б.пр.
3	 Амброаз	Волар	 (1866–1939)–	френски	търговец	на	картини	и	книгоиздател,	приятел	на	Сезан	и	Матис,	
организирал	първата	изложба	на	Пикасо.	Виж	бълг.	издание	на	книгата	му:	Спомените на един търговец на 
картини,	София.	–	Б.пр.
4	 Текстът	на	Ж.Маритен	беше	публикуван	първо	в	сп.Cahier	d’art,	Париж,	1934,	а	сетне	препечатан	в	книгата	
му	Границите на поезията.	–	Б.а.
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Галерия

моНика попова

Моника Попова е родена на 10 декември 1968 г. През 
1996 г. завършва специалност „Керамика” в Национал-
ната художествена академия в курса на проф. Краси-
мир Джидров.  От 2000 г. е преподавател в програми-
те „Графичен дизайн” и „Пластични изкуства” в Нов 
български университет, а от 2005 г. е докторант в 
програма „Египтология” на същия университет. Член 
е на Съюза на българските художници (1996 г.) и на 
Българския институт по египтология (2009 г.). Пред-
ставила е 23 самостоятелни изложби и е участвала 
в над 40 колективни изложби в страната и чужбина в 
периода 1992–2007 г., между които:

1996/1998 г. Керамика. Галерия „Досев”, София 
2000 г. Живопис. Неточен адрес. Галерия „Ирида”, София 
2001 г. Живопис. Еросът на невъзможното. Център за съвременно изкуство – 
Шипка № 6, София 
2002 г. Младежка изложба на фондация „Св. св. Кирил и Методий”, София  
2002/2003/2004 г. Участие в Международен симпозиум за екстериорна пластика 
„Море от форми”, Златни пясъци 
2003 г. Nigredo. Съвместен кураторски проект на М. Попова и Г. Пенкова – Цен-
трална баня, София; Старинна баня, Пловдив; Централен софийски затвор 
2004 г. Живопис. Талвег. Галерия „Ирида”, София 
2004 г. Участие в международен пътуващ проект Майки и дъщери. Куратор 
Клаудия-Мария Луениг (Австрия) 
2004 г. Участие в Международно биенале за съвременно изкуство, Шумен  
2002/2003/2004 г. Участие в Международен симпозиум за екстериорна пластика 
„Море от форми”, Златни пясъци 
2005 г. Живопис. Нарисувай ми душа. Галерия „Ирида”, София 
2006 г. Въздухът на Въздуха. Галерия „Арт-Алея”, София 
2006/2008 г. „Награди за съвременно българско изкуство но М-Тел” – Австрия 
(2007) и България (2009)  
2009 г. Керамика. Ако така ми действа любовта. Галерия „Сариев”, Пловдив 
2009 г. Живопис. БЕС, гр. Ниш (Сърбия), Градска галерия 
2009 г. Живопис. Разговор със сърцето, Галерия „Кръг+”, София

Носител е на наградите:  
Първа награда за екстериорна пластика Ръце от стихове. Пленер „Море от 
форми”, Златни пясъци (2002 г.) 
Първа награда за млад автор на фондация „Св. св. Кирил и Методий” (2002 г.) 
Награда за млад автор на галерия „Ирида” (2000 г.) 
Награда за млад автор на Международната френска академия по изкуства – 
Париж (1998 г.) 
Конкурс и специализация в „Des Art Studio”, Париж, Франция (1996 г.)


