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Георги Марков е роден на 1 март 1929 г. в Княжево. Завършва индустриална химия и работи като инженертехнолог. През 1961 г. са публикувани първата му книга Анкета и сборникът с разкази Между деня и нощта.
През следващата 1962 г., излиза Мъже, която получава наградата за най-добър роман на годината. Следват книгите Победителите на Аякс, Портретът на моя
двойник и Жените на Варшава, с които си спечелва име
на един от най-талантливите български писатели от
60-те години. Партийната цензура не допуска издаването на неговия роман Покривът. През 1969 г. писателят заминава за Италия на посещение при своя брат
Никола. Установява се за постоянно в Лондон, където
става щатен сътрудник на Би Би Си. Също така сът
рудничи на „Дойче Веле” и Радио „Свободна Европа”.
През август 1974 г. неговата пиеса „Архангел Михаил”
спечелва първа награда на Международния театрален
фестивал в Единбург, като няколко месеца преди това на лондонска сцена е поставена
пиесата му „Да се провреш под дъгата“. На 7 септември 1978 г. на моста „Ватерло” в
Лондон Георги Марков е наранен в дясното бедро с отровна сачма от агент на тайните
служби на комунистическа България. Писателят издъхва на 11 септември в лондонската
болница „Сейнт Джеймс”. След неговата смърт на Запад излизат Есета и Задочни репортажи за България. У нас те са публикувани едва след 10 ноември 1989 г.
Есетата „Бъдни вечер” и „Нашата Коледа” се публикуват за първи път с любезното разрешение на г-н Любен Марков. Машинописните оригинали не са датирани, но есетата са
четени по радио „Дойче Веле” в периода 1974–1976 г.

Георги Марков

Бъдни вечер
Вървя по потъналата в коледни елхи и разноцветни лампи лондонска улица Оксфорд
Стрийт и примигвам срещу блестящите прожектори, превърнали полумрачния зимен
следобед в сияещ летен ден. Около мен, край витрините, като някаква дълга тъмна
река, в която плуват човешки лица, тече тълпата. Отляво и отдясно витрините
разиграват неонови игри, неизбежно придружавани от воя на високоговорителите,
които бълват неспирно поп музика, сякаш се опитват да удавят всякакви човешки
гласове. Човек има чувството, че тази студена и доста грозна улица в тези дни
е превърната в нещо невероятно, някакво съчетание на приказност и лудост. И
дори пушекът, който струи от мангалите с печени кестени, придава на общата
картина витлеемска мистериозност. Зад цялата тази оргия от светлини и звуци
стои съвсем прозаичната причина – купуването на коледните подаръци. Такава е
целта на всеки около мен, такава е и моята цел. Пред мен възрастен гражданин
вади от джоба си дълъг списък, в който вероятно фигурират всички роднини, дори
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ония, които човек едва ли вижда и среща от години. И аз имам такъв списък. И зная,
че моето име също фигурира в нечии списъци. Защото такъв е обичаят. Вероятно
измислен не от християните, а от търговците като практическо доказателството за любовта към ближния. Малцина са щастливи от подарени думи. Огромното
мнозинство признава само подарени вещи. Всякакви вещи. От най-символични до
най-практични. Според човека. Според чувството. А най-често според кесията. Ако
нямате достатъчно пари, директорът на вашата банка ще ви даде.
Това е единственото време в годината, когато банковите директори са сантиментални. И може би единственото време, когато продавачите в магазините
са груби, защото са изтощени от нестихващия напор на купувачите, от непоносимите им капризи и досадна до смърт колебливост. И все пак търговията
изглежда върви добре, защото все по-често виждам претоварени с пакети ръце,
които бързат към паркираната кола или към зиналата огнена уста на метрото.
На първия ден на Коледа край някаква дълга маса, събрала всички възможни и невъзможни членове на фамилията, тия пакети ще се отворят и ще започне истинска престрелка с подаръци. Всеки всекиму. Това е най-съществената част на съв
ременна западна Коледа. Останалото се допълва от препиването, преяждането и
забавленията. А аз ще стоя като африканец в царството на ескимосите и ще си
мисля за отдавна отминала Бъдни вечер, за отдавна изчезнала българска Коледа.
За времето, когато на земята нямаше неонови светлини, нямаше поп музика, не
се разменяха лицемерни подаръци, не се пращаха картички, нямаше телевизия и
хората не се събираха за една измислена вечер, а живееха заедно цял живот.
Тогава бяха зимите на дебелия сняг. Из Софийско по Коледа натрупваше такъв
сняг, че понякога само комините на къщите оставаха да стърчат и когато
снеговалежът спреше и настъпеше нощен „ясник”, тогава най-злият студ разтваряше ледената си уста и сковаваше реки, кладенци, чешми и хапеше всяка
открита човешка плът. Селяните в Сливница, където живеехме, се радваха и на
снега, и на студа. Снегът значеше берекет, студът – здраве.
Някъде под този дебел сняг в моята памет стои едно почти безплътно, призрачно утро, когато кучетата в нашия двор залаяха настървено и само след миг
гръмна хор от нестройни силни гласове:
„Бог се роди, Коледа!”
Това бяха първите селски коледари, седем или осем души, от които най-малкият
беше в първо отделение, а най-големият беше войник. Те бяха от долната махала и бяха тръгнали веднага след полунощ, за да могат да обходят повече къщи.
Всички бяха облечени в топли кожуси с вълнени качулки и носеха през рамо големи
торби, а на рамо дълъг дрянов прът, на който нанизваха колачите. Всяка година в
деня преди Бъдни вечер майка ми и жените от махалата месеха тия невероятни
колачи с формата на малки венчета. Доставяха се купища орехи, плодове и дребни
пари и винаги се изпитваше тъжно суеверие, ако не дойдеха много коледари. Ала
те следваха просто едни след други. Майка ми излизаше на вратата с цяла тава
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колачи и други подаръци, изслушваше песента и после даряваше коледарите по ред.
И тъкмо първата коледарска група беше сигнал и за мен да тръгвам. Отначало
тази работа ме плашеше – беше студено, мрачно и из селото имаше толкова
много зли кучета, но у дома, както и навред из Шопско, се смяташе, че ако не си
коледар (и куче не те ухапе отзад поне два пъти), никакъв мъж няма да излезе от
тебе. От друга страна, приятелите ми от училище и техните батковци никога
нямаше да ми простят подобно дезертьорство. И някъде към четири и половина
аз закрачвах на опашката на нашата група, нарамил някаква неимоверно голяма
торба и дряновия кривак на нашия съсед дядо Рангел. После аз слушах пискливия си
глас да реве пред нечия врата: „Бог се роди, Коледа!” или „Станенине господине,
добри сме ти гости дошли, добри гости коледари” и т.н. Вратата се отваряше и
на прага заставаше домакинята, почти винаги с голямо сито в ръка, препълнено с
колачи, ябълки, орехи, бонбони. В онези времена хората бяха много щедри. Те пълнеха торбите ни, така че само след няколко къщи аз едва се движех под тежестта
на торбата си, а прътът с колачите все по-заплашително се накланяше надолу.
„Влезте де, влезте вътре да се огреете” – канеха ни на повечето места и ние
се намъквахме в дълги „одаи” с измазан под от пръст с неизбежната миризма на
туршия и чудния дъх на прясно опечен хляб. За мен, градското момче, това беше
друго царство, изпълнено с топъл полумрак и най-чиста сърдечност. Понякога ни
даваха греяна ракия, а на друго място вино, докато селският поп (помня много
добре) ни покани на… чаша чай.
„Отче – попита го моят приятел Стоянчо, – пие ли Господ чай?”
Отецът се засмя и каза, че Господ е създал чая, за да го пият хората, а не сам
Той да си го пие.
Мисля, че най-много ни се радваха бабите, особено по-старите. Там ние целувахме пропукани, сбръчкани или костеливи ръце, които след това разрошваха
косите ни и в добавка получавахме скришом по някое левче или пък „шекерче”.
Захарта в ония години се смяташе из Шопско за драгоценен подарък.
След около два часа „коледуване” гласът ми пресипваше и скърцаше горе-долу
като вратата на нашата барака, а бузите си и носа си не усещах повече, като
че природата си ги беше взела обратно. Но нашият главатар беше заповядал
категорично, че ще продължим, докато неговият прът не се запълни догоре с
колачи. А той сякаш беше нарамил един от пилоните, на които военните издигаха знамето.
„Че защо са ти толкова колачи! – протестирахме ние, по-малките и по-премръзналите. – Да се убиеш, не можеш да ги изядеш!”
„Че аз няма да ги ям! – отвръщаше той. – Но е казано прътът да се напълни
догоре, и щом е казано, така ще бъде…”
Думата „казано” имаше за мене задгробен смисъл. Много любопитствах „къде”
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и от „кого” е казано, но никога не посмях да запитам, за да не ме уличат в неграмотност.
С развиделяването и с нашата умора очарованието на коледарското пътешествие почти изчезваше и малко преди обед, отмалели, изтръпнали и премръзнали,
но с гордото чувство за изпълнен дълг, ние се дотътряхме до домовете си. А
в това време у дома, както и във всички къщи се развиваше трескава дейност.
От всички традиции, обичаи, обреди и празненства, които вековете са съхранили в живота на българите, няма нищо по-красиво, по-съдържателно и по-завладяващо от старата българска Бъдни вечер. За разлика от моите градски
връстници бях щастлив да живея в семейство, където традицията се зачиташе
най-строго и се предаваше задължително от поколение на поколение. По-късно
никога не приемах, че имаше хора, които прекарваха Бъдни вечер на маса, а не
слагаха софрата на пода. И сякаш всеки път чувах гласа на дядо ми да казва:
„Само поганците ядат на маса тази вечер!”
Едва ли някой от роднините ми беше религиозен в сериозния смисъл на думата,
но традицията сама за себе си беше задължителна религия. Да правиш това,
което са привили баща ти, дядо ти и прадядо ти, винаги се смяташе, че дава
смисъл на живота, че човек не е случаен самотник, а продължител на много дълъг и много силен род.
За нас, децата, тази вечер имаше най-силно обаяние, защото на нея всички се
събираха и целият рояк от братовчеди, братовчедки, чичови стринки, вуйчовци,
вуйни и т.н. нахлуваше като шумно празнично шествие у дома, сякаш за доказателство колко сме много и колко сме силни. Изведнъж изчезваше самотата на
нашия дом, глъч и врява изпълваха всички стаи, в които мъжете дълбокомислено
говореха за „мъжките” работи по света, а жените разискваха минали погребения
и бъдещи сватби.
Дядо ми, заедно с някои от чичовците, донасяше кош със слама, която разпиляваха равномерно в средата на голямата стая, след което баба ми разстилаше
отгоре огромна шарена черга. Върху нея вече поставяха месали, които по-късно
щяха да бъдат заменени с покривки. Около този голям кръг се нареждаше цялото
население, като всеки сядаше било по турски, било просваше краката си назад и
се подпираше на лакът. В средата се поставяше хлябът за Бъдни вечер (пълен
с късмети), разбира се, върху него се забождаше и запалваше дълга свещ, после
другото пространство се запълваше с тиквеник, баници, абсолютно задължителните сарми и неизбежния накрая ошав. На Бъдни вечер никой месо не ядеше. В ония
години елхата беше все още европейска измислица. Но кой имаше нужда от лъскавите дрънкулки, с които по-новите поколения щяха да окичват празниците? После
идваше най-силният момент, когато всички ставаха на крака и дядо ми, държейки
лопата с горящ и димящ тамян, започваше молитвата. По-късно баща ми, а след
това аз, щяхме да произнасяме същата тази молитва, която иде някъде от дълбините на Средновековието и която в софийските села все още произнасят. Памет-
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та ми пази с любов тази картина на изправени гологлави мъже, на жени, застанали
в тържествено мълчание, и на деца, които се гледат учудени едно друго. Като
че в този миг, когато се чуваше един-единствен глас и ни обграждаше голямата
тъмна тишина на зимата, ние чувствахме, че се докосваме до оная всеобща сила,
която носеше всички тайни на света. Ние се чувствахме приобщени към нещо голямо и достойно, което щеше да ни придружава цял живот. След „Амин” трябваше
да се обиколи къщата, трябваше да се отиде в обора при животните, при кошерите с пчелите, при кокошките, за да се прогони всичко зло и миризмата на тамяна
да обещае добра година. Едва когато лопатата с тамяна се върнеше обратно,
можеше да започне вечерята. Дядо ми започваше да разчупва от голямата пита с
късметите. И до ден днешен виждам огромните му напукани ръце да чупят хляба и
да го подават наоколо по реда на старшинството. И същевременно се отчупваше
хляб за отсъстващите и за мъртвите. Ние моментално разтваряхме подаденото
ни късче, за да дирим някакъв късмет – пара, която символизираше богатство, дрянова клонка, която символизираше здраве, тресчица, която символизираше щастие
в дома, и т.н. Докато се ядеше, никой не биваше да става, а всички накрая трябваше да станат заедно, за да се запази единството на рода. Имаше още куп правила
и поверия за тази вечер, които времето е поизличило в паметта ми, но зная, че
баба ми непрекъснато отделяше от трапезата за някакви нейни магически цели.
Всичко завършваше с неизбежното комарджийство, разиграване на орехите, което
хвърляше нас, децата, в луд възторг.
При някои от нашите съседи тази същата вечер предлагаше цели театрални
представления. Те отиваха в градината, където се спираха пред всяко безплодно
дърво и се водеше класическият диалог. Един от мъжете замахваше с голямата
брадва и викаше: „Сега ще те отсека!”. Друг го питаше: „Че защо ще го отсечеш?”. „Ами оти не ражда” – отговаряше първият. „Чекай! – викаше вторият.
Тая година ще роди!”
С годините щях да видя, че из цяла България имаше такова невероятно разнооб
разие на коледни обичаи, което само народ с дълъг живот и огромна фантазия би
могъл да създаде. Всичко беше такава чудна смесица от суеверни символи, чрез
които традицията на миналото се заставяше да гадае живота в бъдещето.
През тези вечери нашият живот някак загубваше своята делнична реалност и
започваше да плува всред свят на приказност и фантазия, където всяка вещ,
всеки образ съдържаше благословия, заклинание или проклятие.
Когато гледам назад, струва ми се, че през тази вечер, докато гореше „бъдникът”, всички – и възрастни, и млади – ставаха деца и може би в това връщане
назад, в това откъсване от суровата действителност на живота и заменянето
, макар и за една-единствена вечер с фантастичния свят на децата човек обновяваше мисълта си и чувството си.
А плътното обкръжение на близките, техните лица, усмивки, погледи, думи, сякаш преутвърждаваха, че ние не бяхме сами, че бяхме част от голямо и дълголетно дърво, което имаше своя Бог, своя традиция и свои плодове.
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Нашата Коледа
Мнозина от вас си спомнят далечното, като че принадлежащо към друг живот
зимно утро, когато сънливата тишина на домовете ни внезапно се пробуждаше
от гласовете на коледарите. Ние още чуваме тия нестройни, винаги недобре
заучени и винаги недоизпети коледни песни. Ние още виждаме зачервените от
студа лица на децата, застанали пред отворените врати с преметнати през
рамо торбички, с първите колачи, истински вестители на истински празници.
И усмихнатите лица на нашите майки и баби, които им дават своите коледни
дарове с радост и щедрост, както са давани от векове. Ние още се вълнуваме
от чудесния дух на празнично щастие, на любов и доброта, който през тия дни
се заселваше сред хората. А може ли някой да забрави българската Бъдни вечер?
Чудесната древност на обичая около софрата с тамяна, с молитвата, която
някое несигурно детско гласче произнася… баницата с късметите, ошавът, сар
мите… и в по-нови времена елхата, истинската коледна елха…
Имаше неповторима магия в тая самосъхраняваща се традиция, която сякаш
идваше да ни каже, че човек не е случаен гост на земята, че напук на всички
злини, бедствия, войни, хората можеха да празнуват един всеобщ ден на доброто, който беше и надеждата за по-щастливо бъдеще.
Сега, в тия декемврийски дни, вървя по улици на непознати градове, окичени с
гирлянди от коледни украшения. Очите ми примигват пред заслепяващата светлина на неоновите светлини. Зад витрините на магазините са поникнали борови
дръвчета, посипани със снежинки, милиони електрически крушки са превърнали
нощите в дни, улиците гъмжат от хора, натоварени с пакети, а в големите
универсални магазини се разхожда по някой Дядо Коледа с бяла брада и червена
мантия, който набързо е станал продавач. Това е най-общата картина сред търговците. Мисля, че няма друго време през годината, когато търговията да се е
развихрила до такава крайна, почти непоносима степен. Защото обичаят е, че
всеки трябва да получи своя коледен подарък. Може би това да е една насъщна
необходимост, за да изразим внимание към близките си, които често сме пренебрегвали през годината.
Неволното сравнение ме праща още по-близо до непринудената простота на
свещените български обичаи, по-близки до природата, отколкото до търговията.
Вижда ми се странно, че всичко това са спомени, картини от едно като че безвъзвратно отлетяло минало. Някой беше казал, че хората умират с времето, а
аз си мисля и че времето умира с хората. Все по-малобройни остават в България
онези фанатични пазители на истинските национални традиции, все по-рядко се
спазват коледните обичаи и като че радостта на този ден бавно изчезва по
силата на обясними обстоятелства.
Тази мисъл ме връща към почти фантастичния парадокс на съхраняването на
българската нация през вековете. Защото, ако проследим цялата ни известна
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история от времето, когато Борис Първи прие християнската вяра, преминем
през Златния век, спрем при мъченическата фигура на патриарх Евтимий, за да
тръгнем през петте черни века до Паисий Хилендарски, Софроний Врачански и
насам, ние не можем да не видим, че съхраняването на нацията е било колкото
политически, толкова и религиозен въпрос. Нещо повече, борбата за вяра е предхождала политическите борби, свободата на вярата се е смятала инстинктивно
за по-съществена от политическата свобода. И благодарение на това българският народ запазва себе си. И логично, създаването, развитието, съхраняването на националната ни култура през цялата ни история е било също религиозно
дело. Или с други думи, имаме хиляди Коледи, за да има един народ.
Ако отново разтворим страниците на записания народен епос или на цялата ни
литературна класика, ние ще срещнем могъщата гора от традиции и обичаи,
които поддържаха и укрепваха народностното съзнание и сила на българите.
И в това число ще прочетем безброй описания на най-чудни по своя алегоризъм
и мъдрост коледни обичаи. Нека в добавка само да споменем ролята на тези
празници в живота на семейството, на тези огромни, пълни с живот и сила
български родове, чиито вековни яки корени днес като че ли залиняха. Или ако
припомним онова старо изречение: „Хората ни се трудеха през делниците и живееха през празниците…”.
Тъжно е наистина, че за всичко това днес ние можем да си спомняме или да
прочетем в някоя стара книга. Някой би казал, че миналото винаги ни примамва
с носталгия, на което аз бих отговорил, че ние сме ние, докато тъжим за миналото.
Днес в България с усилията на много фактори по силата на атеистичната логика се прави всичко, за да се подмени хилядолетната Коледа с празнуването на
Новата година. Мисля, че двата празника нямат нищо общо. Нещо повече, трудно е да се приеме условното начало на едно несъществуващо ново време като
повод за най-голям празник.
Нека само помислим за познатата ни ежегодна илюзия, когато много хора очакват в нулевото време между 31 декември и 1 януари щастливата промяна на
своя живот. И досадното чувство на другия ден, че нищо не се е променило
освен датата в календара.
Затова, ако Новата година, така, както тя се празнува в днешна България, е
празник на илюзиите, Коледа, както се празнуваше в стара България, беше празник на живота.
Накрая, не бих искал да пренебрегна и чисто религиозния характер на празника.
Историческите спорове дали точно тогава се е родил Христос или не, не могат
да бъдат аргументи за или против Коледата. Раждането на Спасителя стои над
историческите факти, защото идва по силата на най-висшата човешка необходимост и е знаменателен факт.
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Великото достойнство на човечеството е, че то даде един образ на човек,
който стана символ на най-съкровените въжделения, Съдия на доброто и злото,
човек, който възвести най-свещеното начало на живота – любовта към ближния,
човек, който сам стана жертва на човеците и който в името на любовта ще
произнесе най-силните думи, чути някога на земята:
„Господи, прости им, те не знаят какво вършат!”.
© Любен Марков
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Клайв Стейпълс Луис

Какво означава за мен
Рождество1
Три неща минават под името на Рождество. Едното е религиозният празник.
Той е важен и задължителен за християните, но тъй като не интересува никого
другиго, аз, разбира се, няма да кажа нищо повече за него тук. Второто (то
има своите комплексни исторически връзки с първото, но не се налага да навлизаме в тях) е така популярният почивен ден – подходящ повод за увеселение
и гостоприемство. Ако ми беше работа да имам „мнение” по този въпрос, бих
казал, че горещо одобрявам веселбите. Това обаче, което одобрявам още погорещо, е всеки да гледа собствената си работа. Не намирам никаква причина
да си предлагам услугите, вземайки отношение върху това как други да харчат
собствените си средства в собственото си свободно време, сред собствените
си приятели. Най-вероятно те биха пожелали моя съвет по тези въпроси точно
толкова малко, колкото и аз техния. Третото нещо обаче, наречено „Рождество”,
е за съжаление работа на всеки от нас.
Имам предвид, разбира се, търговския рекет. Взаимната размяна на подаръци е
била твърде малка компонента в стария английски начин на празнуване. В Дингли
Дел г-н Пикуик носи риба треска2; преобразеният Скрудж поръчва пуйка за чиновника си3; влюбените изпращат любовни подаръци; на децата раздават играчки и
плодове. Обаче идеята, че не само всички приятели, но и всички въобще познати
трябва да си раздават един на друг подаръци или поне да си разпращат взаимно
картички, е твърде модерна и ни бе натрапена от собствениците на магазини.
Нито едно от тези обстоятелства не е сам по себе си причина да бъде осъдено. Осъждам обаче самата идея поради следните причини.
1. Най-общо погледнато, тя причинява повече болка, отколкото удоволствие. На
Рождество ви се налага просто да оставате със семейства, които сериозно се
опитват да го „опазват” (в неговия трети, търговски аспект), за да разберат,
че това е нощен кошмар. Много преди да дойде 25 декември, всеки е съсипан:
физически, от седмиците на всекидневна битка в препълнените магазини, и
умствено – от усилието си да помни всички, на които е длъжен да изпраща подаръци, както и подходящия за всеки от тях подарък. И изобщо на никого не му
е до веселба. Още по-малко пък (ако въобще му се прииска нещо подобно) – до
участие в каквито и да било религиозни действия. Хората изглеждат така, все
1

Lewis, C. S. „What Christmas means to me” – В: The Grand Miracle and Other Selected Essays on Theology and
Ethics from God in the Dock. Б. пр.
2

Виж: Чарлз Дикенс, Посмъртните записки на клуба Пикуик (The Posthumous Papers of the Pickwick Club), гл.
28. Б. пр.
3

Виж: Чарлз Дикенс, Коледна песен (A Christmas Carol), „Строфа пета – Краят”. Б. пр.
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едно от дълго време в домовете им е върлувала болест.
2. Голямата част от всичко това не се извършва доброволно. Модерното правило
е, че всеки може да те принуди да му направиш подарък, сам изпращайки ти с
нищо непровокиран такъв. Това е почти като шантаж. Кой не е чувал онзи стон
на отчаяние и на истинско възмущение, когато в последния момент – точно когато си се надявал, че с тази досада се е приключило за тази година – подарък
от г-н Бизи4 (когото е много трудно да си спомниш) цопва нежелан в пощенската кутия и някой трябва да се завърне обратно в ужасните магазини?
3. В качеството на подаръци биват избирани неща, които никой смъртен никога
не би си купил сам – безвкусни безполезни дрънкулки и „украшения”, които никой
не е бил преди това толкова глупав, че да харесва. Нима наистина не съществува по-добър начин за употреба на материалите и на човешките умения и време,
че да ги прахосваме за целия този боклук?
4. Досадата. Защото след всичко това – в течение на целия този рекет – на
нас все пак ни остава нашето обичайно и необходимо пазаруване, а рекетът е
утроил усилията ни в този смисъл.
Казват ни, че целият този тъмен бизнес трябва да продължава, защото това
било добре за търговията. В действителност това представлява само един
годишен симптом на онова лунатично състояние, в което се намира нашата
страна – а всъщност и целият свят – в което всеки живее, увещавайки всички
останали да си купуват някакви неща. Не знам какъв е изходът от това. Може
ли обаче действително да бъде мое задължение всяка зима да купувам и да получавам маса боклуци – само и само за да подпомагам собствениците на магазини? В най-лошия случай скоро ще започна да раздавам парите си ей така – за
нищо – средства, които ще разписвам като благотворителност. Пари за нищо?
Че защо пък не? По-добре за нищо, отколкото за безобразия.

Превод от английски: Борис Маринов

4

Игра на думи. От “busy” – „деен”, „зает”, „затрупан с работа”, но и „натрапчив”, „досадлив”, „нахален”. Б. пр.
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национално радио.

Юлия Талева

Оливие Клеман – вечният
обръщенец към светлината
„В един миг Бог ме потърси и аз Го последвах. Поставих в скоби всичко, което
дотогава знаех за религиите. И Му се доверих”1
За мнозина животът на Оливие Клеман е преди всичко история на обръщането.
Неговият личен „път към Дамаск”, изживян на младини, вълнуващ и сложен, не
му спестява никое от изпитанията и сътресенията на духовното търсене: от
състоянието на пълно богоотричане до спонтанното удивление от битието, от
безпокойството пред смъртта до пълното отчаяние от живота, от увлечението по екзотичната духовност на Изтока до озарилата го радост от Възкресението. Френският богослов Жан-Франсоа Колосимо вижда в него постоянен
дисидент: „Роден в провинцията, а емигрира в Париж. Агреже2, а остава безразличен към университетските звания. Докторант, а не защитава тезата си.
Атеист, а става християнин. Французин, а приема православието. Историк, а се
превръща в богослов”3. Този път на превратности и обръщания е предопределящ
за цялата мисия, на която Клеман посвещава живота си, и го дарява с невероятната толерантност, универсален ум и отворен дух за диалог със света – между
християнския Изток и Запад, с папите, патриарсите и младежта, с вярващи и
невярващи.
1

Olivier Clémént, L’Autre Soleil. Essai d’autobiographie spirituelle, Stock, 1972

2

Научна степен във Франция, даваща право да се преподава в лицей или във факултет. Б. р.

3

http://www.orthodoxie.com/lire/analyses/sur_olivier_clement_bln/
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„Когато бях дете, никога не ми говореха за Бога”
Така започва духовната автобиография Другото Слънце, в която Оливие Клеман
разказва за обръщането си във вярата. В детските му години нищо не вещае
бъдещата му съдба на един от най-видните православни богослови и свидетели
за православието през ХХ в. Роден в южнофренската област Севен, историческа
сцена на драматични сблъсъци между католици и протестанти4 5, той израства
в изцяло атеистично семейство. В обкръжението му Бог е човешка измислица,
а Христос е мит. Въпреки че далечните му корени водят към католицизма и
протестантството, предците му от поколения са скъсали с християнството
и прегърнали идеите на социализма, който богословът не се колебае да нареди
сред религиите – в родното му селище съжителстват „три религии: католици,
протестанти и социалисти”6. Отблъснат от лицемерието, срещано в Църквата,
и повлиян от силното социално измерение на френския социализъм, дядото на
Клеман се обрича на безбожната религия „не от класова омраза, а от морални
изисквания”. Останал некръстен, без никакво религиозно образование, никога невлизал в храм, малкият Оливие понякога става безучастен свидетел на баналните разговори за Бога на своите лели деистки – нещо като безличен съпровод на
ежедневието, „шум от отсъствие”, както пише той. Липсата на духовна основа
от детството оставя отворена страница в съзнанието му, без да го обвързва
с някое от западните християнски вероизповедания. В същото време опитът
от атеизма на близките го прави завинаги дълбоко разбиращ това състояние,
чувствителен за причините, които го пораждат, за да може по-късно, вече покръстен, да изкаже мисълта, че „всяко търсене на атеиста има своето място
в богочовечеството”7.
И все пак в безбожната атмосфера наоколо няколко „зрънца” в бащината библиотека не убягват от погледа на младежа: Откровението на св. Йоан, което
бащата прелиства понякога, и… една книга за св. Сергий Радонежки, покровителя на Православния богословски институт в Париж, където по-късно Клеман ще
преподава. Божи знак?
„Какво има след смъртта? – Нищо”
Този обичаен отговор на атеистите много рано събужда мъчителни, драматични
тревожни състояния у бъдещия богослов. Точно в годините на младостта му, когато смъртта се скрива от погледа на западното общество в стерилните болнични стаи и перфектно чистите гробища, поддържани със „светски рационализъм”, той осъзнава голотата на човека пред реалността на смъртта. Тя хвърля
мрачна сянка и върху удивлението му от природата и тайнството на космоса,
което го владее още от дете – може би единственото му инстинктивно усе4

http://www.pagesorthodoxes.net/theologiens/clement/olivier-clement-intro.htm#tincq

5

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_camisards

6

http://www.annesigier.qc.ca/pdf/olivierclement.pdf

7

Интервю на Жак Шансел с Оливие Клеман. Радио „Франс Ентер”, 16.01.1976. http://www.ina.fr/video/
PHD99227898
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щане за божественото. Израснал сред южните пейзажи на Средиземноморието,
той обича да съзерцава с часове природата, небесния лазур и нощния блясък на
звездите със смесица от възхищение и ужас от мисълта за нищото, за пустотата, която трябва да настъпи след угасването на светлината, след последния
дъх, след края на всичко.8 Онова, което най-неудържимо предизвиква размислите
му за смисъла на битието, е загадката на човешките лица – на живите, малки и големи, но и на покойниците, озарени от някаква неземна светлина, над
които живите бдят, преди да ги изпратят. „Лицето… какво нахлува чрез него
в материята? Какво е то, ако не съществува нищо друго освен материя? Как
този вибриращ въздух може да докосне сърцето, да придаде блясък на очите, да
оживи за миг празнотата? Какво е това скрито пространство, където говорим,
където мислим, тази еднаква за всички ни глъбина, тази вътрешност, където
се срещаме? Да, защо са лицата, ако всичко идва от нищото, за да се завърне
пак в него?… Тогава, струва ми се, ме споходи нещо като първо откровение.
Все още не обръщане, а откриване на друга страна, онази невидима страна на
видимото, за чието проумяване трябва цяла вечност.”9
Като студент по история в Монпелие, все още привързан към идеите на социализма, Клеман се потапя с увлечение в миналото на световните цивилизации и
открива доколко те са били белязани от духовното. Той има шанса да се учи
от бележити преподаватели, които се настаняват в Южна Франция по време
на Втората световна война. Върху интересите му повлияват видният историк
Марк Блок, специалистът по ранното християнство Анри-Ирене Мару и особено
Алфонс Дюпрон, медиавист и религиозен антрополог. Сред настолните му книги преобладава поезията, особено Рилке, намира място и Библията, въпреки че
Евангелието все още му изглежда „непоносимо”10. След като става агреже по история в разгара на войната, той участва в съпротивителното движение, без да
спира да чете Киркегор, Нюман, Хайдегер и Шестов.11 Големите автори на руския
роман от XIX в. му разкриват измеренията на християнството, но особено го
разтърсва пророческият характер на творбите на Достоевски. „Когато четях
онази сцена в Престъпление и наказание, в която убиец и проститутка четат
заедно Евангелието за възкресението на Лазар, усетих едно друго християнство. Дотогава имах представата, дадена ми от светското и социалистическо
възпитание, за едно християнство, което се състои основно от морал. А тук
открих нещо съвсем друго: тайнството на спасението чрез любовта, дарявана
на хората, които нямат никаква заслуга за това според моралния порядък. Това
беше първа среща.”12
Въпреки това откритие духовните странствания на Клеман продължават. „И
все пак достигането на същината не беше лесно. Веднъж открил пространството на още безименния Дух, трябваше да се ориентирам в него. Прекарах години,
8
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http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Olivier-Clement-grand-penseur-orthodoxe-du-XXe-siecle-est-mort-_
NG_-2009-01-18-530036
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десет може би, в опити да намеря себе си в тези вселени, които досега бяха
закривани от моето западно, френско, пропито с френска култура възпитание, но
които намираха отзвуци в интуитивните средиземноморски усещания на моето
детство. Изучавах духовността на Индия и Далечния изток и архаичните символизми, както ги интерпретираше Симон Вейл, както Рене Генон е опитвал доста
тромаво да ги систематизира, най-вече както ги представяше Мирча Елиаде – с
точност и проникновение. Струва ми се, че най-много обичах Индия: преди това
да е станало мода, поех по пътищата на Катманду. Индия – пълна с желания,
едновременно еротична и свещена, Индия – наситена, където всичко се разсейва
в тишината на отрицанията: neti, neti, neti, не това, не това; усещане за всеприсъствието на едно феминизирано божество, издигнато до космическо.”13 Ала
точно този тип духовност, както споделя Клеман по-късно14, го смущава и тласка към силно отчаяние заради идеята за отхвърляне на личността. Мисълта за
самоубийство също му става близка. „Ако личността я няма, ако божественото
е безличностно и просто трябва да се разтворим в него, тогава защо да съществуваме?” – се пита той.
„Вярата – това е Някой, Който ви търси”
Точно в един период, когато философията малко по малко започва да го отегчава,
пред Оливие Клеман се открива нова врата към православната мисъл. „По време
на войната в библиотеката на един приятелски дом в Аквитания попаднах на
книгата на Николай Бердяев, преведена под заглавие Дух и свобода. Прочетох я
на един дъх, за едно денонощие. Много неща са ми убягнали, ала ми се струва, че
усетих същественото. Искам да кажа, усетих едно християнство, способно, от
една страна, да отговори на голотата на съвременния човек пред смъртта, любовта и красотата. Способно, от друга страна, да възприеме онзи филогенезис
на религиите, към който бях съпричастен.”15 Прочетеното от руския религиозен
философ отхвърля завинаги от съзнанието на Клеман идеята за противоборството между Бога и човека и го посвещава в мисълта за богочовечеството, в
името на което всичко е сътворено. Започва да го вълнува тайнството на боговъплъщението, личността на Христос, Божията жертвена любов, стигнала до
кръстните страдания, преобразяващата  сила, Възкресението, които дотогава
са били „черна дупка” в съзнанието му. За първи път той осъзнава, че може да
бъде християнин.
Наистина обръщането на Клеман към християнството става постепенно, отначало с поглед към традиционните за Запада вероизповедания и с нелекото
преодоляване на наслагваните предразсъдъци към тях: към католицизма, разбиран като мощна земна сила, репресираща и наказваща, към протестантството,
което му се струва поотживяло и размито в идеите на лаицизма и социализма.
Думите на Христос все още му звучат „изключващо”. „Той е „пътят” – това
ме нараняваше.” Някак традиционно и естествено за него християнин на Запад
13
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означава католик или протестант. Общуването с вярващи от тези вероизповедания не го разочарова, но съдбовната му среща с православието тепърва
предстои
Предвестник за нея се оказва една икона, Деисис, която Клеман открива в един
парижки антикварен магазин. Лицата от триптиха – Христос, Богородица и св.
Йоан Предтеча – за първи път събуждат у него спонтанна молитва. Мистерията на лицето, която го вълнува от малък, започва да се разбулва. „В Христос
Бог се открива пред човека, а в Св. Дух човекът трябва да се открие пред
Бога. Изумителна размяна на животи: Божието лице в човека, човешкото лице
в Бога… Той носи в Себе Си лицето на вечния Друг и ето че лицето на този
Друг се открива върху лицето на човека.” „Тогава не можем да избегнем въпроса: „Този Възкръснал, Който възкресява, къде да Го открием, Къде да се съединим
с Него, докато станем „едно тяло и една кръв?” „Бях гладен за евхаристия. Бях
гладен за Църква, която е била преди всичко евхаристия. За общност, която
отвъд всякаква социология изповядва себе си като Христово тяло в евхаристията. За богословие, което извира от евхаристийната чаша… Тогава срещнах
православните.”16
Някъде към края на войната Оливие Клеман открива книгата на Владимир Лоски
Очерк върху мистическото богословие на Източната църква. Прочита я няколко
пъти. Намира я пълна, наситена и същевременно скромно написана – богословът,
певец на светоотеческата традиция, оставя да говорят Отците на Църквата,
чиито духовни разсъждения силно се запечатват в съзнанието на Клеман. Главата „Бог–Троица” слага край на духовната му безпътица. Тайнството на Светата Троица е онова, което досега е търсел – „едновременно уникалността на човешката личност и изобилието от божествена благодат и трансцендентност.“
Личната му среща с Лоски не закъснява. В негово лице Клеман намира големия си
учител по богословие. Така френският интелектуалец се озовава в средите на
руските емигранти, самоотвержено отдадени на съхраняването на своята вяра
и свидетелството за нея във Франция. Години по-късно Павел Евдокимов, друг от
основните му православни учители, в една от творбите си пожелава да впише
името му сред тези на руските религиозни философи.
„Творец, но в духа и устрема на Преданието, Лоски бе преди всичко творец на
богословието на личността. Така той ми позволи да се потопя в пълнота в
тайнството на личния Бог. Разкъсването, което преживявах между хиндуисткия
смисъл на цялостната, но трансличностна идентичност и европейския смисъл
на „аз” и „ти” – единствени, но само подобни – беше надживяно с откровението
за Триединството – ключа към разкриването на човека.”17
„Когато срещаме вярата, срещаме хора”
Клеман е запомнил своя учител, с когото го е свързвало дълбоко духовно при16
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ятелство, като свободен и земен човек, благороден и гостоприемен, вкоренен
в Църквата подобно на дървото в изхранващия го корен. В малката парижка
православна енория, където е въведен, той открива Църквата не като морал,
идеология или обществен фактор, а като онази литургична и евхаристийна почва, от която човекът се храни и преобразява, в която всичко друго – празникът,
братската трапеза, борбата за истината – намира своя смисъл във вечността.
След като е осъзнал това, Църквата повече никога не му тежи, напротив, нуждата от нея става все по-непосредствена.
„Приех кръщение в Православната църква. Бях трийсетгодишен. Това беше ясен
и сериозен избор. Едновременно риск и пълна очевидност. Съзнателен избор, ако
щете и за това, че ще трябва още целият живот, цялата смърт, за да придобием съзнанието за кръщелната благодат, да умрем и да оживеем в Христа. Беше
първи ноември. Валеше. Дълго вървях под дъжда – исках да отида пеша, въпреки
Париж, на това решаващо поклонение. Дъждът е знак за плодородие, а аз вървях към собственото си рождение. Студена беше водата, струяща по лицето
ми, студена и чиста беше и кръщелната вода. Дългите очистителни молитви
въздействаха като ад и покаяние. Нямаме време дори да се задавим по време
на потапянето – жалко! Миропомазването следва, без да ни даде пауза. „Печат
дара Духа Светаго” – изрича свещеникът, помазвайки челото, очите, ушите,
ноздрите, устата, гърдите близо до сърцето, ръцете и нозете. За да можем
вече да мислим, виждаме, чуваме, дишаме, говорим, действаме и се движим в
Духа. Сякаш пространството на смъртта чрез пасхалния кръст се е превърнало
в пространство на Духа. Бях много спокоен, без възбуда. Всичко започваше. Знаех, ще трябва много време, докато тези думи, сили, дъх започнат да пропускат
светлина. Ала светлината вече е тук.”
„Цял живот се обръщаме. Вечният живот започва от днес”
„Върху небесния лазур сега се изписва лице – Лицето на разпнатия Вседържител, на преобразения Човек на болките. Като онзи ден в Гърция, когато, окъпан в
светлина, по-ярка от тази от детството ми, влязох в прохладата на една църква: земната благословия на небето сякаш се повтаряше в кръглия купол, но върху
него беше изобразено лице. Влизането в тази църква беше като обобщение на
моя път: от празния лазур до пълния лазур, от лазура, затворен в собствената
си красота, отвъд който всичко е мрак, до струящия лазур около Лицето на
лицата, отвъд което всичко е любов. От светлината към другата светлина.”18
В автобиографията си Клеман споделя с лека ирония мисълта, че ставайки православен, се е трудил за помирението на своите предци католици, протестанти
и социалисти. За него православието не е просто едно от вероизповеданията, а
основа, почва, завръщане към вечно бликащия извор, една постоянна и упорита,
но интелигентна привързаност към началото и крайната цел на християнството. Една крипта, в която сме призвани да влезем, но и да излезем, за да споделим
преживяното. В срещата на християнския Изток и Запад той вижда шанс за
18

Пак там.
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взаимно обогатяване и задълбочаване, в което Изтокът напомня за разпнатия
Христос и обжения човек, а Западът – за историческата отговорност и действието. Според него православните са призвани да се вписват в религиозния
пейзаж на Запада „респектиращо, но дискретно”, без да налагат своето, нито
да се изолират, а подобно на семената „да се заровят в земята, в историята,
която Бог е посял”, за да може, ако е воля Божия, да покълнат с кълновете на
единството.
„Животът ми вече не ми принадлежи – това е живот на непотребен слуга.” В
служба на „Другото Слънце”, каквото е Христос в сърцето му, Оливие Клеман
принася необятни плодове. „Дори станах, както се казва, богослов” – споделя
той почти през смях в едно от последните си интервюта19, бързайки да изброи
истинските за него имена: св. Йоан Богослов, св. Григорий Богослов, св. Симеон
Нови Богослов. Самия себе си Клеман определя като „аматьор”, т.е. „обичащ”.
За православния свят той остава много повече от голям богослов, историк и
църковен мислител – с над три десетилетия преподавателска дейност и десетки трудове върху богословието, църковната история и православната духовност. Много повече и от православен писател, вдъхновено и поетично възпяващ
божествената красота. Повече и от френски интелектуалец, самоотвержено
ангажиран във въпросите на своето време и междуцърковния диалог. Извън всичко това в паметта на православните във Франция той е най-вече „преминаващият към светлината“, „един от онези търсачи на светлина, които, след като
са я намерили, не говорят повече за себе си, нито за своето търсене, а само за
това как Тя, Светлината, ги е открила”20. „Другото Слънце” остава посоката на
неговия поглед до деня, когато Оливие Клеман се пренася при Него.
„Всичко е в Тебе, Господи, аз самият съм в Тебе – приеми ме!”
Основен източник: Olivier Clémént, L’Autre Soleil. Essai
d’autobiographie spirituelle, Stock, 1972

19

L’Eglise Orthodoxe aujourd’hui. Radio Notre Dame, 26.09. 2004.

20

Olivier Clement, Théologien de la beauté. Emssion “L’Orthodoxie, Ici et Maintenent”, 27.11.2012. http://www.
aeof.fr/uploads/files/Tout%20Olivier%20Cl%C3%A9ment%20est%20dans%20ces%20paroles.pdf
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Дмитрий Авдеев е психиатър и член на Съюза на
писателите в Русия. Роден е през 1964 г. През
1988 г. завършва с отличие Медицинския факултет към Чувашкия държавен университет. Покъсно специализира психотерапия в Психоневрологичния институт „В. М. Бехтерев” (Санкт
Петербург). През 1992 г. защитава докторска дисертация в Института по обща и съдебна психиатрия „В. П. Сeрбски” (Москва). Работил е в различни лечебни заведения, професор е на Руската
академия по естествознание. От 2005 г. оглавява Института за формиране на християнско отношение към психичните заболявания. Разработва
модели на православна психотерапия, чете лекции
в Русия и други страни. Автор е на множество
книги и брошури, издадени на руски, румънски, сръбски, български, английски и други езици.
На български са издадени неговите книги Православният възглед за душевните болести
(2013), Нервност и невроза от гледна точка на православната психология и психотерапия
(в съавторство с Владимир Невeрович) (2013), Мисли за женската душа (в съавторство с
Яна Беседина) (2013), Униние и депресия – сходства, различие и лечение (2013).

Безрелигиозната
психотерапия е като конник 
без глава
С психиатъра проф. Дмитрий Авдеев разговаря Димитрина
Чернева

Имат ли допирни точки религията и психотерапията, кое е общото между
тях?
Общото е душата на човека. Душата, която по Божи промисъл е призвана
към вечност и блажен живот в Бога. Но съществува и основна разлика –
целта на религията е да спаси душата, а целта на психотерапията е да я
изцели, да я оздрави, както казва Виктор Франкъл. Ако вникнем внимателно в
смисъла на гръцката дума σωτηρία, ще видим, че тя има две значения – спасение и изцеление. Душата, която върви неотклонно по пътя на спасението,
придобива пълнота и цялостност, тя започва да се лекува и да преодолява
дезинтеграцията. След грехопадението на нашите праотци душевните сили
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на човека – умът, сърцето и волята – се разединяват и тръгват в различни
посоки. Сега те отново започват да се събират в едно. Днес говорим за съработничество между вярващите психолози, психотерапевтите, психиатрите
и свещенослужителите. Именно за съработничество. Съществува даже една
малко дръзка аналогия, че те са като Христос и Йоан Предтеча. Задачата
на психотерапията е да помогне на човека в критична ситуация, да снеме
вътрешното напрежение, да облекчи симптомите, да успокои. Какво е нужно
по-нататък – нужен е вътрешен ръст, духовно развитие, нужен е стремеж
към непреходните ценности. Навярно апогеят на православната психотерапия
е да покаже на търсещия човек пътя към Христос, Който е пътят, истината
и животът.
Тоест психотерапевтът е в ролята на Йоан Предтеча?
Навярно в идеалния случай би могло да е и така, но това поставя много високи
изисквания към самия лекар психотерапевт – да бъде вярващ човек, който се
бори със своите страсти и ги надмогва, който живее църковен живот и ако говори за святост, сам се опитва да живее така. Православният психотерапевт
може да построи своята терапевтична програма в съответствие със светоотеческата традиция. Ние разполагаме със съкровищница, притежаваме богатство и би било престъпно да не го ползваме – имам предвид светите Отци и
техните творения. Понякога невярващият психотерапевт ми напомня за човек,
който седи върху чувал със злато – имам предвид нашата духовна традиция – а
протяга ръка за милостиня. Той не познава тази духовни традиция и твърди, че
не се нуждае от нея.
За вярващия психотерапевт, който сам е разбрал, че грехът е основата на
множеството конфликти и психични заболявания, е много важно да има свой
духовен филтър при избора на психотерапевтични методи, които не са никак
малко. Те са множество, само в САЩ са повече от хиляда. В това отношение
правя аналогия с разделението на Църквата – знаете, че най-напред през XI век
се разделят Източната и Западната църква, а през XVI век от католицизма
се отделя протестантското изповедание, чиито разклонения днес, по данни на
Британската енциклопедия, са повече от 20 хиляди. Забравили сме от какво се
нуждае душата на човека, забравили сме какво е нужно за единството и в тази
ситуация съществува хаотично търсене на различни методи и подходи как да се
помогне на неспокойната душа без Бог и извън Бога.
Нашите опоненти казват, че не може да има православна психотерапия, тъй
като вярващият лекар не бива да налага своите религиозни убеждения на
своите пациенти. Тези въпроси не са лесни. Моето мнение е, че ако лекарят
психотерапевт е вярващ, православен човек, то неговата практика ще се
базира върху християнските ценности. И в неговия лечебен „арсенал” няма да
присъстват техники и похвати, които разрушават душата на пациента. Ясно
е, че той ще говори за вяра и духовност с онези хора, които пожелаят да чуят
това.
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Нека поговорим за това какви са причините за психичните разстройства –
вече казахте, че те се подхранват от греха. Вероятно за мнозина подобно
схващане звучи твърде ретроградно.
Така или иначе, не можем да отречем, че сред причините за възникване на цяла
поредица от психични заболявания определено място заемат нравствено-духовните фактори. Много психични разстройства се подхранват от греховните
страсти, те са следствие от греховния начин на живот, от страстите и пороците, вкоренени в душата на човека. Днес науката много говори за ролята
на стреса, макар че по времето на Иван Грозни също не е било много спокойно.
Говори се за генетика, за екология, за биохимичните процеси в мозъка. Разбира
се, всички тези фактори са много съществени и влияят на психичното здраве.
Но Православната църква говори за още една причина, която е непозната на секуларния свят. Става дума за греха и греховните страсти, за това да живееш
далеч от Бога и Неговата църква.
На Архиерейския събор през 2000 г. Руската православна църква (РПЦ) прие
много важен документ, наречен Основи на социалната концепция на РПЦ. В
този документ се съдържа и параграф за психичните заболявания, в който
се различават три основни причини, поради които се развиват психичните
разстройства. На първо място са болестите, породени от естеството на
човека, или т.нар. природни болести. Например основоположникът на руското
монашество св. Антоний Киево-Печерски се грижел в продължение на три години за един монах, който страдал от заболяване, което днес бихме определили
като кататония. Св. Антоний смятал, че тази болест не е причинена от зъл
дух, а „от естеството“. Подобни наблюдения има и у св. Йоан Лествичник,
който различава възникващите против волята на монасите разстройства от
духовен произход, породени от сили, които не отстъпват пред молитвата и
силата на кръстното знамение от разстройствата, чието развитие зависи
„от естеството”, както пише той. В този план на сравнение можем да предположим, че душевните болести са съпоставими с телесните заболявания.
И едните, и другите се изпращат на човека по Божие допущение, за да го
подпомогнат в делото на спасението. Изпреварвайки останалото, ще кажа,
че ние трябва да се молим и да прибягваме до тайнствата на Църквата във
всички случаи, но понякога лечението трябва да бъде и медикаментозно. Без
съмнение вярващият човек може да се разболее телесно – както могат да
заболеят сърцето, кракът или гръбначният стълб, така може да заболее и душата. Само че, когато говорим за психопатологичните синдроми и симптоми,
ние имаме предвид не самата душа като богоподобна същност, а душата като
своеобразна биологична клапа, имаме предвид нейния, така да се каже, „телесен” израз. Както пише известният френски богослов Жан-Клод Ларше: „Зад
тези видими увреждания самата душа не е поразена, тя остава незасегната
в своята същност”.
Назовете онези психични разстройства, които можем да определим като
болести, породени „от естеството”.
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Шизофрения, маниакално-депресивна психоза, известна повече като биполярно
разстройство, старческа деменция, епилепсия и др. Но тези заболявания са около 20 % от общия сбор на психичните разстройства. Това са т.нар. ендогенни
психични разстройства, чийто произход е свързан с органиката и за които
задължително е нужна лекарска помощ. Не говоря за църковната помощ, тя е
нужна във всички случаи.
Втората група психични заболявания, за които се говори в Основите на социалната концепция на Руската православна църква, са болестите, които са
следствие от греховните страсти, поробили душата. И ето тук имаме огромен, безбрежен океан. Става дума преди всичко за т.нар. неврози. Отличителна
черта на тези заболявания е връзката на тяхното възникване със стреса,
психотравмиращите обстоятелства, дефектите във възпитанието, социалната среда. Над 90 % от депресивните и суицидни състояния, както и от адиктивните разстройства са свързани с греховния начин на живот и пороците,
вкоренили се в душата на човека. Ако трябва да го кажем съвсем просто,
неврозата е състояние, при което човек има много въпроси и малко или почти
никакви отговори, състояние на борба на противоборстващи си мотиви. Ако се
опитате да направите портрет на потенциалния невротик, ще видите, че става дума по-скоро за галерия от портрети. Твърде често тези хора възприемат
различните ситуации и хора едностранчиво, тесногръдо, праволинейно. Няма да
забравя едно момиче, което не беше говорило с майка си три години. Какво ли
не се опитваше да направи тази пациентка, за да се успокои – пиеше различни
успокоителни хапчета, прибягваше към релаксиращи процедури, но душевната
болка не изчезваше. Тя не намираше сили да се доближи до майка си, да я прегърне и да поиска прошка. Друг път към мен се обърна пациент с типичните
симптоми на неврастения. Спеше лошо и беше раздразнителен. Веднъж ми каза:
„Докторе, само да знаете колко ме измъчва завистта. Изгарям отвътре, когато видя, че някой притежава нещо по-добро от мен”. И възниква въпросът как
трябва да бъдат лекувани тези хора – да им изпишем някакви хапчета, за да ги
пият по три пъти на ден?
Църквата говори и за една трета причина, която е също тясно свързана с греха – става дума за демоничния щурм или за недъзите, предизвикани от бесовско въздействие. Без съмнение в недрата на всички страсти стоят демоните.
Съществуват обаче психични разстройства, които се появяват в резултат
на въздействието на злите духове върху човека. В Свещеното писание злите
духове са изобразени като влизащи и излизащи от човека. Забележителен е
евангелският пример с изцелението на гадаринския бесноват. В резултат на
обсебеността от злия дух душата става неестествена, тя се измъчва и страда. В Свещеното писание бесноватите ясно се отличават от хората, страдащи
от душевни и телесни болести. Обсебеността и безумието, което тя най-често предизвиква, могат да сполетят и онези хора, които са се върнали назад в
своето духовно развитие и са се отдалечили от Бог. Както гладуващият човек,
лишен от храна, става раздразнителен, така и хората, които гладуват духовно,
стават неспокойни и емоционално лабилни. Това също е вид обсебеност от бесове, макар и в по-слаба степен.
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Така че, най-общо казано, можем да различим биологични, психични и демонични
причини за душевните разстройства. Изхождайки от това, трябва да се опитваме да поставим точна диагноза, имайки предвид и духовното състояние на
пациента. Като лекар аз преди всичко се опитвам да лекувам недъзите, които
имат индивидуално-биологични и психологични причини.
Къде да търсим причините за хомосексуалността – биологични или социални
са те, или може би в „страха, гордостта и егоцентризма”, както казва о.
Александър Шмеман?
Нека да поразсъждаваме, това не е толкова просто. През 1992 г. Световната
здравна организация изключи хомосексуалността от списъка на психичните
заболявания. Тя направи това под влиянието на Американската психиатрична
асоциация (АПА), която преди това изключи хомосексуалността от своя Справочник по диагностика и статистика (DSM). Всъщност в голяма степен това
стана под натиска на хомосексуалното лоби. Пет години след като АПА изключи хомосексуалността от списъка с психичните разстройства, бе проведено
гласуване сред 10 хиляди американски психиатри, членове на Асоциацията, близо 70 % от които отново изразиха становището, че при лицата с хомосексуална ориентация може да се говори за психично разстройство и че това е патология. Въпреки това най-напред АПА реши, че диагнозата хомосексуалност
трябва да се прилага само в случаите на его-дистонична хомосексуалност,
тоест тогава, когато хомосексуалната ориентация води до дискомфорт или
до някакви страдания за пациента. Ако обаче пациентът се чувства нормално
с тази сексуална ориентация, е недопустимо да му се поставя диагноза за
психични отклонения. По-късно хомосексуалността бе изцяло изключена от
Справочника на АПА с аргумента, че подобна диагноза се приема като „дискриминираща“.
В Международната класификация на болестите (МКБ 10) днес е записано,
че сама по себе си сексуалната насоченост не следва да се разглежда
като разстройство. Остана единствено категорията его-дистонична хомосексуалност, което означава, че лекарите предлагат да бъдат лекувани
само тези, които преживяват някакъв дискомфорт, тоест имат психологични или поведенчески разстройства, свързани със сексуалната си ориентация. Излиза, че ако човекът с хомосексуална ориентация не преживява
някакъв дискомфорт, проблем не съществува. Уви, вече наблюдаваме подобни тенденции и в отношението към педофилията. В последното издание
на Справочника по диагностика и статистика на Американската психиатрична асоциация се казва, че за педофил се смята не този, който просто
се привързва към деца или фантазира на тема интимен контакт с тях, а
онзи, който изпитва тревога от това и осъзнава, че педофилията пречи
на неговия нормален живот. Удивително и много смело изследване направи
проф. Марк Регнерос от Тексаския университет, който е изследвал три
хиляди деца, възпитавани в хомосексуални семейства. Изводите, до които
стига той, са, че 31 % от децата, израснали с майка лесбийка, и 25% от
децата, израснали с хомосексуален баща, са били принуждавани към сексу-
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ални връзки, в това число и от страна на родителите. Налице е безнравствен подход и бездуховна оценка на душевното състояние. Затова е нужно формиране на християнско отношение към психичните заболявания. В
своята практика съм имал пациенти с хомосексуална ориентация. Спомням
си например един млад човек, при когото тягата към собствения пол бе
белязала целия му живот. Ако такъв човек живее с Христос и се разкайва
за греха, той няма да допусне реализацията на това порочно начало. Срещал съм и случаи, в които по Божията благодат имаше решителен обрат,
но признавам, че това е рядкост. Мисля, че в такава ситуация е по-добре
да останеш сам, отколкото да бъдеш роб на този тежък грях, а още пострашното е да въвличаш в това малолетни лица и непрекъснато да пропагандираш този начин на живот.
Може ли християнинът, който е в криза – нямам предвид някакво ендогенно
психично разстройство – да търси помощта на психотерапевт? Необходимо ли е в такъв случай психотерапевтът да е също вярващ човек?
Най-напред е нужно да зададем въпроса с каква цел и защо е нужен психотерапевт на човек, който води християнски живот, посещава Божия храм и прибягва
до тайнствата на Църквата. Той би трябвало да има духовен ориентир, би
трябвало да има и духовник, с когото би могъл да се посъветва. Освен това
той разполага със забележителни книги, които също могат много да му помогнат. Ако все пак такъв човек реши да пристъпи към консултация с психотерапевт, аз бих го посъветвал да се обърне към вярващ човек. Често ме упрекват
за тази категоричност. Терапията на душата включва покаянието, молитвата,
живота в Църквата, стремежа към Царството Божие. Ако тя излезе извън
този ред, то и лечението би било мнимо. Някои духовници наричат безрелигиозната психотерапия конник без глава. За психолозите и лекарите, които не са
вярващи, всичко, което им казва техният колега християнин, е някаква глупост
или недоразумение. В това число и когато става дума за чувството за вина.
Светските психолози учат хората просто да се освобождават от това чувство, докато православният специалист смята, че то трябва да се замести с
покаяние, а т.нар. невротично самоизяждане да се отхвърли, защото е безплодно и вредно.
Много е важно обаче да знаем, че вярващият психотерапевт е също немощен
човек. Освен че е специалист, той самият се моли и търси помощ от Бога в
своята работа. И ние вярваме, че заедно с професионалните знания сам Господ
го поддържа и направлява. Неговата психотерапия е прохристиянска, тъй като
между него и пациента стои сам Христос. Това не означава, че когато при
мен дойде човек, ние говорим само на духовни теми или че цялото ни общуване
преминава в някакъв високопарен слог. Нито пък означава, че без да съм го изслушал, аз му заявявам директно: „Трябва да постите, да се молите, да ходите
всеки ден в храма...”. Не. В този случай винаги говорим за съработничество,
за симфония и синергия между божественото и човешкото. Човек трябва да
напрегне всичките си сили да се труди, да търси изход, да моли помощ от Бога
и тя ще дойде. Именно в тази синергия е истината, в нея е истинският изход.
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Споменахте чувството за вина и неговото обръщане в покаяние, но това е
много труден и личен процес.
Психотерапията има своя последователност. Християнската антропология
разграничава телесно, душевно и духовно ниво в структурата на личността. Така че при терапията на душата бихме могли да започнем от телесното – един разговор за физическото здравословно състояние може да ни
сближи с пациента. След това идва етапът, който е душевен. Можеш да
помогнеш на човека, на когото си станал приятел или чието уважение си
заслужил. И тогава напрягаш всичките си сили, напрягаш цялото си внимание, за да проникнеш в неговата личност, в неговия душевен живот. Това
е вторият етап. Що се отнася до чувството за вина – има покаен плач
за греха и той ражда в сърцето мир, радост и любов. Има и невротично
самоизяждане и то е като да бягаш в кръг. Нужно е да се отдели едното
от другото. Това може да е много трудно и за вярващите хора. Просто понякога човек има нужда от помощ. Всеки от нас, когато попадне в трудна
ситуация, се нуждае от подкрепа, от съвет и близост. Ако паднете и се
ударите, се надявате някой да ви подаде ръка, за да станете. Понякога не
е нужно да се дават съвети, задачата на психотерапевта е да създаде
такава среда, при която пациентът сам да се замисли за необходимостта
от промяна на своя живот, на собствените си нагласи. И това винаги е изкуство. Знаете ли, понякога отивам при моя изповедник и оставам при него
около час. Ако направите стенограма на нашите разговори, ще видите, че
не обсъждаме нищо особено. Той ласкаво ме благославя, подарява ми книга
или икона, пита ме как вървят нещата, ако ме терзае някакъв въпрос, му
разказвам... Изобщо разговорът е съвсем прост, но аз си тръгвам изпълнен
с мир, душата ми е удовлетворена. И съм убеден, че това общуване, макар
че в случая изобщо не става дума за тайнството изповед, е във висша
степен духовно. Тоест аз съм получил любов, получил съм подкрепа, получил
съм утешение. Редом с мен е бил човек, който е духовно богат. Така че,
ако словото, което е инструментът на психотерапевта, не е изпълнено с
духовно съдържание, то би било само празна шушулка.
Споменахте няколко пъти молитвата. Какво е нейното място в православната психотерапия?
Молитвата е нещо много лично и интимно, тя е дело на отделния човек. Аз мога
само да споделя своя опит, ако например тежко болен човек ме попита как да
се помоли. Бих могъл да му кажа някои общоизвестни неща, мога да го изпратя при свещеник, да му дам книга, посветена на молитвата. Но работата на
психотерапевта не е в това да устройва курс по молитва. Не си представяйте
православната психотерапия като четене на акатист. Пациентът все пак е
дошъл при лекар, а не в църква.
Говорихте за необходимостта от съработничество между религиозния
психотерапевт и свещеника. Съществува обаче и рискът от „духовното”
ръководство на някои свещеници и старци, обикновено настроени консерва-
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тивно-традиционалистки, които със своето непремерено и властно поведение могат сериозно да навредят на духовните си чеда.
Разбира се, свещеникът не е лишен от грешки и лични грехове. Той също може
да е опитен или неопитен. У нас в Русия даже има такъв термин младостарчество – когато млад свещеник с твърде малък стаж след ръкополагането започва да ръководи живота и съдбата на хората. А преди всичко е нужно да се
научиш да ръководиш себе си.
Освен това един свещеник трябва да може да различава кое е грях и кое – болест. От това зависят много неща в пастирското душегрижие. За съжаление
у някои свещенослужители се е формирало мнение за нецелесъобразността на
психиатричната помощ. Те възприемат душевните болести като въздействие
на зъл дух или като следствие на греховна повреда на душата. Опитът показва,
че подобни пастирски умозаключения не подобряват психичното състояние на
болните миряни. Случвало ми се е да видя как някои от тях се измъчват, страдат от своята болест, но избягват кабинета на психиатъра дори ако той е
православен човек.
Не бива да забравяме и нещо друго – свещеникът не е душеприказчик. Господ е
наредил човек да разполага свободно с разумната си душа. Може да поискате
съвет от свещеника, ако му имате доверие и знаете, че той е духовен и образован човек. Но не бива да очаквате той да решава всичко вместо вас. В такъв
случай се появява сериозен проблем, защото човек се отучва да бъде отговорен
и да взима решения. Това е псевдопослушание, което не прави личността силна
и не я приближава до Бог.
Разбира се, всичко е възможно, ние живеем в потока на Божия промисъл. Понякога
Бог допуска човек да мине през някакви грешки. Такива грешки е имало и в моя
живот. Важно е да не изгубим главното, важно е да останем с Христос.
Вие ръководите Института за формиране на християнско отношение към
психичните болести. Разкажете ни повече за неговата дейност.
Нашият институт съществува от 2005 г. Той не е голям, при нас на пълен
щат работят едва десет души. Занимаваме се с консултативна, издателска и
лекционна дейност. Считаме, че формирането на християнско отношение към
психичните заболявания е нещо много важно. Появата на този институт е свързана с нуждите на времето. Отдавна е очевидна необходимостта от християнско разбиране за причините за душевните болести и разстройства, а също и за
методите на тяхното лечение. Православният подход е нужен и на този подход
трябва да бъдат обучавани и свещенослужителите, и миряните. Този подход се
основава на християнските ценности. През изминалите осем години успяхме да
натрупаме известен опит. Опитваме се да споделяме този опит с хората. През
тези години оказахме консултативна помощ на около 10 хиляди души. Издадохме
над 50 книги и брошури на няколко езика. Гостувахме с лекции и беседи в много
градове на Русия и извън нея.
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Светослав Риболов

Догмат и терминология в
православната традиция
днес
От 22 до 25 септември тази година в София се проведе Четвъртият международен симпозиум по догматическо богословие. Той се провежда веднъж на две
години в различни страни. Досега се е провеждал два пъти в Арад (Румъния) и
един път в Солун (Гърция). Инициатор на този форум е Международната асоциация на православните догматисти. Организацията е основана през 2007 година
в Арад (Румъния) и досега румънското участие във форумите е доминиращо.
Темата на тазгодишния симпозиум беше: „Догмат и терминология в православното предание днес”1.
В този значим богословски форум взеха участие 31 души от Гърция, САЩ, Сърбия,
Ливан, Русия, Румъния, Чехия и бяха изнесени 29 доклада. От България участваха 11 души от двата богословски факултета в София и Велико Търново, както
и професорите Калин Янакиев и Георги Каприев от Философския факултет на
Софийския университет.
Програмата на конференцията беше разпределена в три работни дни, като сесиите бяха сравнително натоварени, но беше оставено достатъчно време и за
дискусии. Първата сесия се проведе вечерта на 22 септември след официално
откриване от протосингела на Софийската митрополия протопрезвитер Ангел
Ангелов, зам.-ректора на СУ проф. дфн Анастас Герджиков, зам.-декана на БФ на
СУ проф. д-р Божидар Андонов и програмния директор на проекта доц. д-р Любомир Тенекеджиев. Въпреки голямото желание на патриарх Неофит да открие
конференцията той не успя да дойде, тъй като беше на мирно посещение при
Вселенския патриарх Вартоломей в Константинопол. Въпреки това неговото
слово, написано специално за случая и произнесено от протопрезвитер Ангел
Ангелов, произведе голямо впечатление с дълбокото си богословско съдържание.2
Първата сесия с тема „Език и догмат” беше открита от солунския професор Георгиос Марцелос с доклада „Произход на диофизитската формула в ороса
1

Вж. Нина Комарова, „Академичен форум: ІV Международен симпозиум по православно догматическо богословие – София, 2013”, в: Църковен вестник, год. CXIV, бр. 19, София, 16-31 октомври, 2013, с. 1-2. Пак там
(с. 2) може да се открие интервю на г-жа Весела Игнатова с доц. д-р Любомир Тенекеджиев относно темата на
симпозиума.
2

Съкратена версия на словото е публикувана като „Патриаршеско и синодално приветствие до Четвъртия
международен симпозиум по православна догматика” в: Църковен вестник, год. CXIV, бр. 19, София, 16-31
октомври, 2013, с. 2.
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на Халкидон”. Малко по-късно своите визии за богословския език представиха
Абидоският епископ Кирил (Катерелос) и парижкият професор Мишел Ставру.
Определено презентацията на професор Марцелос надделя в последвалите дискусии, тъй като имаше най-концентриран характер. Самият той е дългогодишен
участник от страна на Вселенската патриаршия на различни форуми на диалога
с нехалкидонците и може би най-големият специалист в тази област в света в
момента.
На следващия ден конференцията продължи в две секции. Първата започна работа със сесия, посветена на „Проблемите на христологическия догмат”. В нея
взеха участие деканът на БФ на Букурещкия университет отец Щефан Букиу с
разяснения на смисъла на понятието „Богородица” в православната традиция,
професорът от университета в Патра Георгиос Панагопулос с един много интересен текст, посветен на слабо изследван досега документ от 457 г., рефлектиращ върху Халкидонската формулировка. Останалите двама участници – отец
Порфириос (Джеорджи) от Баламанд и Светослав Риболов от София, хвърлиха
светлина върху христологическите възгледи съответно на св. Григорий Палама
и Теодор Мопсуестийски.
Следващите сесии бяха посветени на въпросите на догматическата понятийност в румънския и българския контекст. Тук своите презентации направиха
отец Йоан Тулкан и Кристинел Йожа (Арад), Валер Бел и Кристиан Соня (КлужНапока), Любомир Тенекеджиев, Емил Трайчев и Димо Пенков (София), както и
Мариян Стоядинов (В. Търново).
Последната сесия за деня в тази секция беше посветена на въпроса за отношението между „Философска понятийност и догмат”. Тук като че ли се получи найинтересната дискусия, тъй като участниците Калин Янакиев, Свилен Тутеков,
Ставрос Янгазоглу и Георги Каприев поставиха много сериозни въпроси относно
централни догматически понятия като „католичност на Църквата”, „личност”
и употребата им в богословски контекст. На практика тази сесия се превърна
в своеобразна кулминация на форума, той като дискусията продължи с един час
повече от определеното време. Тя по особен начин беляза много ясно и отчетливо българското присъствие на форума, като постави в ситуация на открита
дискусия представителите на българските и гръцките школи. Особен интерес
предизвика компетентната критика на проф. Г. Каприев върху някои моменти в
творчеството на митрополит Йоан Зизиулас, засягащи въпроса за дефинирането на понятието „личност”. Проф. Георгиос Марцелос предложи своята интересна визия в дискусията, като в крайна сметка двамата установиха обща база за
оценка на обсъжданата проблематика.
Същия ден на втората секция на симпозиума се проведоха няколко интересни
сесии, посветени на темите: „Откровение и език”, „Съвременната рецепция на
съборната терминология”, „Проблеми на богословската методология” и „Догматически прозрения на ХХ век”. Тук се откроиха няколко интересни дискусионни
теми. Определен интерес предизвикаха докладите на Иван Христов „Феноменологичната перспектива в съвременната интерпретация на св. Григорий Палама”,
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на отец Николаос Лудовикос – „Към едно ново разбиране на персоналистичната
терминология в православното богословие?”, на Панделис Калайдзидис – „Въпросът за догматическото развитие в съвременното правослано богословие”, и на
Стоян Танев – „Богословие и наука – възможности за терминологично обогатяване”.
През третия, заключителен ден бяха изнесени интересните доклади на Никос
Ксионис и Мариана Коловопулу (от Атина), Павел Павлов (София) и Йон Мариан
Кройтору (Търговище, Румъния). Те се обединиха около общата тема за историчността на православния догмат като опит на Църквата в историческия  път
и борба за запазване на чистотата на учението.
В докладите и дискусиите на форума се очертаха интересни позиции и изпъкнаха водещите тенденции в съвременното православно богословие. Направи
впечатление, че румънското богословие все повече се затваря в повтаряне на
стари академични модели, идващи от западното богословие и отречени дори
там, в самите образователни центрове на римокатолическото и протестантското християнство. Стана съвсем очевидна липсата на трезва преоценка на
богословието на отец Димитру Станилое, което довежда до тежки богословски заблуди, граничещи с изкривяване на светоотеческата съборна православна
традиция. Изключение от този монолитен румънски хор беше проф. Йон Мариан
Кройтору, който постави своята презентация в сферата на светоотеческото
наследство, но като гръцки възпитаник, той по-скоро влезе в плодотворната
дискусията между българските и гръцките представители на форума. Оказа се,
че румънските преподаватели по догматика практически не могат да участват
в дискусията, и това се отрази пряко на техния интерес към случващото се
на форума. Тяхната богословска методология, базираща се върху концепцията
за „две откровения – естествено и свръхестествено”, дори срещна сериозни
критики от епископ Кирил (Катерелос), Георгиос Марцелос и Георгиос Панагопулос. Също така при дискусията за „католичността-вселенскостта” на Църквата Кристинел Йожа и отец Йоан Тулкан се опитаха да защитят схващането
за Църквата като изключително национална институция – концепция, която е
определена от поместен събор на Православната църква като ерес още преди
почти век и половина.
След приключването на сесиите се премина към обсъждане на темата за следващия симпозиум и за мястото на неговото провеждане. Постигна се съгласие
за следващия домакин – град Волос (Гърция). При избора на темата обаче се
получиха доста остри дискусии. Румънската група с едно изключение държеше
темата да бъде „неприкосновеността на автокефалията” като особен израз
на „национал-църковната” линия в румънското православно богословие, докато
всички останали подкрепиха темата, предложена от отец Николаос Лудовикос:
„Въпросът за първенството и универсалността в православието”. Така богословските различия в подхода в един момент се отляха в много ярко изразена
концепция за православната еклесиология.
Епископ Игнатий (Мидич) сподели, че толкова голямо отстояние в концепцията
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на една група православни братя по въпроса за Църквата не е добър знак. Чест
прави на Браничевския владика тази оценка, тъй като не са тайна проблемните
отношения между настоящото ръководство на Румънската православна църква
и Православната църква на Сърбия, откакто патриарх Даниил поиска влашкото
малцинство в Североизточна Сърбия да премине към църковната юрисдикция
на патриаршията в Букурещ и това беше вкарано от румънските политици в
контекста на разговора за кандидатурата на Сърбия за еврочленство. В този
момент възниква логичният въпрос: Църквата идентична с племето ли е, или е
богочовешки организъм, пребиваващ на географско място, без значение кой го
обитава. За познаващите православния догмат този въпрос има ясен и еднозначен отговор – Църквата е поместна и съборна.
В заключение можем да кажем без преувеличение, че провелият се в София Четвърти международен семинар по догматическо богословие се превърна в едно
от най-значимите и плодотворни богословски събития в България за последното
десетилетие.
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Николаос Кионис

Историческият характер на
догмата
В съборния томос от 1351 г., който упоменава исихаските спорове от ХIV век
между светогорските монаси исихасти, от една страна, и Варлаам Калабрийски
и Григорий Акиндин, от друга, става въпрос за значението на думите във връзка
с изразяваните чрез думите неща. По-специално в тях се подчертава нуждата
да бъдат изследвани нещата „чисти… и да се търси в тях истината от богословите”. Ако има единогласие относно нещата, тогава няма повод за разногласие по отношение различието в думите, защото, както споменава и св. Григорий
Богослов, „не е нужно да се препираме за имената, ако думите носят същото
значение”. Така в случая, когато се използват различни думи, няма никаква опасност от погрешно тълкуване и отклонение от правилната вяра, когато умът е
здрав и възприема точно обозначаваното с всяка дума. Следователно основното
и необходимо условие при тълкуването на догмата е, от една страна, нещото
само по себе си, към което се отнася догматът, а от друга, богословските и
еклесиологични предпоставки на човека, който упражнява тълкуването.
Свети Григорий Палама, позовавайки се на св. Григорий Богослов, говори показателно: „Истината и благочестието не са в думите, а в нещата… Боря се за
догматите и за нещата. Ако някой се съгласява по отношение на нещата, то не
ще споря по отношение различието в думите”. В тази забележка на св. Григорий
Палама, както и в други подобни изказвания на църковните отци, се вижда ясно,
че догматите не се отнасят до думите, а до нещата, т.е. до самата историческа реалност, вътре в която човекът се опитва да познае откриващия му се
Бог. И това е така, защото Бог се открива в историята чрез нещата – факт,
който се потвърждава в Свещеното писание, в което въобще не става дума
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за човека като „субекта” на историята, т.е. като действащия субект, който
твори историята. Човекът не действа вътре в света по същия начин, по който
Бог действа, така че създаваното от него да е съотносимо и на еднакво ниво
с Твореца на човека. Човекът не създава нещата, а ги описва или, с други думи,
той тълкува нещата, както е видно и от пролога на Евангелието според Лука, и
същевременно чрез тях той разпознава Божието присъствие и добива познания
за самия себе си. Това означава, че човешката способност се изчерпва с употребата на нещата, които му се откриват, а не с тяхното изначално сътворяване.
Приносът на човека в творенето на историята се крие само в неговите избори,
т.е. в разумното му желание вътре в рамките на историческата му връзка с
Бога.
Откровението следователно коренно отличава догмата от всеки друг човешки
опит, който цели преди всичко да постигне истината с човешки усилия и дори
по случайност. Така философията и останалите науки се отнасят главно до
дадености, представени от други учени и мислители, докато човешкият разум
отличава нещата съгласно сетивата и впоследствие размишлява по отношение
на света, природата, историята и човешкия живот, опитвайки се да разбере
всичко това в рамките на своя ум и според критериите на логиката. С догмата
обаче човек се оставя на опита от истината, приемайки я като даденост в
рамките на историческата реалност. Затова догматът не може да е резултат
от богословски силогизъм и да представлява някаква мислена и идеологическа
ценност – това подхожда главно на философията и на различните религиозни,
културни или социални идеологии. Догматът е формулировка на истината, която
човек преживява в присъствието на Бога вътре в историята. Той е основата,
върху която се гради общението на човека с Бога вътре в Църквата.
Връзката между Църквата и догмата като връзка на света и реалността се
дължи на факта, че Църквата не е някаква част от Творението, а е самото
Творение, което като образец и образ на целия свят, съгласно св. Максим Изповедник и св. Григорий Нисийски, „проповядва ясно Твореца … след като и самите
небеса, както казва пророкът, с неспирни гласове възхваляват Божията слава”.
Затова догматът не се счита за нещо независимо от Църквата, а е самото
учение на Църквата относно съдържанието на нейния начин на живот, той е
изражение на Словото на истината, както То се откри безплътно чрез словата
на пророците и патриарсите на Ветхия завет, на светиите и накрая чрез въплътеното Си присъствие, при което откри Отеца в Дух Светий.
В тази връзка на догмата с църковния живот умът не опознава Бога чрез размишления и логически силогизми, така че догматите да представляват някакви
теоретически религиозни възприятия на човешкия дух. Бог според св. Василий
Велики не е някакво общо понятие „което се възприема само чрез ума и няма
ипостасно съществуване”, а е битийстващият (ὁ ὤν), който се открива според
Божията Си воля чрез запознавания с нас и съответни принципи (логоси) в творението на света – по думите на св. Григорий Нисийски. Тоест в противовес на
философската спекулация, в богословието богопознанието, постигано чрез понятия и силогизми, е подценяване – нещо, което се ползва само от догматизма (ре-
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лигиозен, политически или научен), който впоследствие се опитва да се налага,
а не да убеждава в своята идеология. Причината за това насилствено налагане
се дължи на факта, че догматизмът не се основава на истината, не се гради
на основата на обективната действителност, а на идеологическа постройка,
която е творение на човешкия дух. Догматикът се лишава от основните критерии на богословската мисъл, затова и стига дотам да поставя догматите на
истината на нивото на безначалието (анархията) и стълпотворната автономия. Така при догматиците се наблюдава фанатизъм и омраза към инославните,
противоборство и упорит опит да преборят всяко различно мнение. Докато,
напротив, мисленото душевно око на вярващия човек, който приема догматичното учение на Църквата, познава в света феномена на мъдрата и изкусна Божия
сила, т.е. на самото Божие съществуване, която сила синхронизира частите в
една цялост, а цялото допълва с частите и обхващайки всичко с едната Своя
сила, държи света в Себе Си, без същевременно да прекъсва движението Си,
нито да се пренася на друго място от това, на което се намира. Тоест вярващият човек не се предоверява на внушения и творения на собствения си дух, а
се опитва да учи и да убеждава човеците в истината, която сам той е приел
свободно и творчески чрез догматичното учение на Църквата. Вярващият вижда в Творението самия Бог и чрез нещата опознава всесилния Божи промисъл.
Това именно изразява св. Григорий Палама, когато казва: „Ние не приемаме за
истинска вяра онази, която се основава на думи и размишления, а онази, която
се доказва от делата и живота, която е не само истинска, но и сигурна, и без
промени”. Затова характерна черта на догмата е диалогичността, но не в смисъла на философска диалогична връзка, а в смисъл на съзерцаване на Божията
слава, която означава участие в самата тази Божия слава и като домашен на
Бога – съжителство с Него. По думите на св. Кирил Александрийски: „Като цяло
можем да кажем, че Спасителят искаше главно да придаде благодат на своите
домашни, която благодат произтича от съжителството с Него и Божията му
слава”. И това е така, защото догматическите истини на Църквата не са нищо
повече от изражение на славословие (доксология), описваща познанието за Бога,
постигнато вътре в общението с Божията слава. Следователно догмите като
литургичност на църковното тяло са систематическият начин за изразяване
на вярата, на славословещото познание за Бога, което представлява отговор
на факта на Божието присъствие и повик. Затова догматът се отнася към
доксологичното дело на Църквата, чрез което човекът познава в Бога Твореца
на света.
Следователно догматът не е теоретично учение, което дава някакво сковано
определение на мисълта и живота, а е самото познание на истината. И това
е така, защото „истината е познание за нещата – по думите на св. Йоан Дамаскин, – докато лъжата е познание на небивалото; тъй като небивалото не се
опознава”. Поради това догматът е познание на действителността, за разлика
от лъжата, която е непознаване на съществуващите неща. И по тази причина
догматическото учение на Църквата не може да носи името на онзи, който го
преподава. Защото истината не се ограничава до тесните рамки на човешкия
разум, така че да заеме името на някой мислител. Човешкият разум, който се
отнася към божествените неща, „по някакъв начин е тишина и безмълвие”, съг
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ласно св. Григорий Нисийски, ако той бъде сравняван с истинското значение на
търсеното. Единственото, което може този разум да изрази със сигурност, е
нищожността му по отношение на търсеното, дори и той да задвижи всичките
си мисловни способности и да не пропусне нищо от божествените значения. Тази
изразна неспособност на разума се дължи на реалността на истината, която
според светоотеческото учение е факт от света и историята, тя е самите
съществуващи неща сами по себе си, тя е начин на живот, който нито може да
бъде завладян, нито да бъде налаган, а ненасилствено се преживява от всички
хора, подобно на самия живот. Затова св. Йоан Дамаскин ще каже, че познанието на истината е έξις (състояние, нагласа), докато незнанието, което е знание
на небивалото, на фантазията и лъжата, е στέρησις (лишение).
Тоест догматът като „търсене на истинното благочестие, като незаблудено и
нелъжовно диагностициране или освобождаване от заблудата посредством логосите”, съгласно определението на св. Йоан Дамаскин, не може да бъде притежание на определен човек, нито пък догматичното учение на Църквата се ограничава до интелектуалната и изразна способност на някой човек. Това бе усвоено
от Източната православна църква, която отказа да назове богословието с някакво определено име, за разлика от Западната църква, където богословието
се назовава в зависимост от херменевтичния оптически ъгъл на богословските
школи, течения или богослови, като например Каролингско богословие, Схоластическо богословие, Лутеранско богословие, богословие на Просвещението, диалектическо богословие (Карл Барт), богословие на цивилизацията (Паул Тилих), богословие на секуларизма (Фридрих Гогартен), трансцендентално богословие (Карл
Ранер), богословие на освобождението, богословие на феминизма, богословие на
икуменизма (Ханс Кюнг) и т.н. Единственото, което Църквата направи в това
отношение, бе да даде прозвището „Богослов”, (а не името на човек на богословието) на трима нейни светии, защото те опазиха вярата от личностни и
следователно еретически възгледи и съхраниха целокупността на догматическото учение от разпад и едностранно обяснение на Божието откровение, явявайки
богословието на едната, свята и съборна Църква като единствено чистия и
тайноводствено-харизматичен начин, който извира от самия верски опит.
Тоест връзката на догмата, като израз на цялостния живот на Църквата, с
истината и реалността, както и отличаването му от стохастичния разум,
се отразява мъдро в Преданието на Църквата, което се формира, съгласно св.
Атанасий, в църковната вяра. Св. Василий Велики отбелязва, че догматът и
проповедта на Църквата се основават колкото на написаното учение, толкова
и на апостолското предание, което тайнствено достига до наши дни. Ако някой
се опита според св. Василий Велики да изостави произтичащото от преданието като нямащо голямо значение, тогава той ще навреди на Евангелието и
на проповедта на Църквата, превръщайки ги в някакво просто име без никакво
съдържание. Това се дължи според Кесарийския епископ на слабостта да се пренесе писмено на следващите поколения църковният опит, тъй като те не са
участници в църковния живот и дело. Така апостолите и Отците на Църквата
обграждали „целомъдрието на тайнствата” с тайнственост и тишина, така че
с течение на времето от дългата употреба и навик те да се вкоренят в Църк-
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вата и да станат желани само на тези, които имат опит с тайнствения живот.
Св. Йоан Дамаскин, следвайки светоотеческото предание, се обръща към цялата „християнска народност” и призовава всички да не слушат и да не приемат
съвет от онези, които проповядват някакво друго евангелие. Умолява тоест
вярващите да странят от онези, които са носители на друго съдържание на
вярата и преподават друга истина от онази, която Църквата прие от светите
апостоли, Отците и съборите и пази и до днес. Той подчертава още, че тази отрицателна позиция на вярващите християни към новите верски учения не трябва
да се ограничава само до позицията им към определени човеци, които вероятно
се намират извън църковната общност, но дори и към ангели и царе, т.е. към
всяко религиозно или политическо лице, което проповядва Евангелие, различно от
онова, което е приела Църквата. Тях св. Йоан Дамаскин сравнява със змията, от
която Ева прие съвет и доведе смъртта. Съветва християните да стоят върху
камъка на вярата и върху преданието на Църквата, без да преместват границите, които са положили светите Отци, нито да отстъпват на човеци, които се
опитват да обновяват и да увредят строежа на светата божествена, съборна
и апостолска Църква. Защото, ако се разреши на всеки да пристъпи към създаването на ново богословие, което ще се отваря повече към съвременния свят и
ще задоволява съвременните и следователно преходни нужди на човека, ще се
стигне постепенно до разрушаването на цялото тяло на Църквата. Единственият случай, в който би могъл някой да предложи свое тълкуване, е в проповедта,
която той обнародва, но когато тя произтича, разбира се, съгласно св. Василий
Велики, от догмата, който, за разлика от проповедта, е в мълчание (σιωπαται).
Мълчанието на догмата се изявява според същия св. Отец на Църквата още в
Свещеното писание посредством неяснотата, която прави трудно достъпни
за разбиране догматите от разума в полза, разбира се, на читателите, а не с
цел да укрие Божието откровение. Ползата на християните от премълчаването
на догматите се дължи на опазването на вярата от субективни неща, т.е. от
начина, по който биха били приближавани и тълкувани в едно непроизтичащо от
тайноводствения живот и опит преживяване на Църквата.
От споменатото дотук следва директно заключението, че догматичното учение на Църквата не се приспособява към събитията на съвременността, а изразява божественото Откровение, както то е описано с дело и слово в историята
на Божието домостроителство. Затова истината на светоотеческото предание, която е историческата истина на божественото Откровение, не се отнася
само за човеците от епохата на светите Отци, нито се ограничава в историческите събития на онази епоха, защото не представлява нещо временно, което
се променя с времето и с научното и културно развитие на човека. Светоотеческото учение е в пъти по-съвременно от множество съвременни богослови, би
подчертал отец Георгий Флоровски, защото то се отнася към екзистенциалните проблеми на човека. Тази негова всевременност се дължи на съдържанието
на светоотеческото учение, което не е само един тълкувателен поглед към
догмата, откъдето да е субективен и частичен, а е изразяване на истината
като преживяване на историческата връзка на човека с Бога, или с други думи,
е описание на екзистенциалната истина на човека. Историко-екзистенциалният
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характер на тази връзка се вижда в Божието слово, когато Бог се обръща към
юдеите посредством Моисей на планината Синай и изключва всякакво отношение с човеците извън онова, към което призовава в историческата Му връзка
с юдейския народ. „Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската
земя, от дома на робството; да нямаш други богове, освен Мене. Не си прави
кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята,
и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи”. С тези думи се
определя екзистенциалният момент на отношението на човека към Бога, т.е.
към единия истински Бог, без да се отнася към начина на Неговото поклонение, доколкото поклонението е въпрос на богослужебното действие, което като
начин на отношение към Бога се формира от човешкия обичай. Същевременно
обаче се подчертава, че този Бог не е Бог на метафизиката и следователно не е
предмет на правия разум и на схоластичната мисъл, а исторически факт, който
има непосредствено отношение и връзка към живота на човека. Затова първият
и значим елемент на Божието слово към Моисей е по отношение историчността
на един Бог, която Го открива като реално съществуващ. Това се отнася първо
към освобождаването на израилския народ от египетското робство, а после към
опита от Божието присъствие по време на целия им ход през пустинята, така
че никой да не се усъмнява в Неговото съществуване.
Следователно догматите, като автентично изражение на Църквата относно
съдържанието на вярата, се отнасят към истината на Христовото откровение,
свързват се пряко със светоотеческото предание и представляват едно нерушимо и единно цяло. Догматът тогава, като изява на Божията воля в историята, има исторически характер. Затова Преданието, което опазва и продължава
предаването на истините относно Божието откровение вътре в историята и
в човешката цивилизация, представлява основата на догматическото учение на
Православната съборна Църква и подсигурява историчността, а следователно
и реалността на съдържанието на догмата отвъд всяко болнаво или себично
тяхно доближаване. Догматът, като формулиране на историческата истина на
Божието откровение, не съдържа само познание, но и предопределя начина на
живот на вярващия човек, осигурявайки му спасение. Затова св. Йоан Дамаскин
ще каже: „Нека приемем тогава Преданието на Църквата със сърдечна благост
без много размишления, защото и Бог сътвори директно човека. Да не приемаме да се учим на нова вяра, като че да е прокълнато преданието на светите
Отци. Който ви проповядва друго Евангелие от това, което приехте, да му бъде
анатема (Гал.1).
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Олга Седакова (род. 1949 г. в Москва) е руска
поетеса, писателка, преводачка. Почетен доктор по
богословие в Европейския хуманитарен университет
(Минск, 2003). Над 20 години преподава теория и
история на световната култура във Философския
факултет на МГУ „М. В. Ломоносов”. Работила е
със Сергей Аверинцев, Юрий Лотман и др. Автор
е на множество статии и есета, посветени
на руската и европейската поезия и култура,
славянската митология, църковнославянския език.
По времето на социализма стиховете на Седакова
се разпространяват в „самиздата”, а първата 
поетична книга излиза през 1986 г. във Франция (Врати, прозорци, арки).
Автор е също на книгите: Китайско пътешествие. Стели и надписи.
Стари песни (М., 1991), Стихотворения (М., 1994), Коприната на времето
(1994) и др. Носител е на множество литературни награди, между които
Европейската премия за поезия (Рим, 1995). Преводач на Данте, Ронсар,
Маларме, Пол Клодел, Емили Дикинсън, Рилке, Хайдегер, Целан, Томас Елиът,
Езра Паунд, на философски и богословски съчинения. Предложените тук три
текста са спомени на Олга Седакова за митрополит Антоний Сурожки, за
неговото отношение към живота и хората.

Олга Седакова

За митрополит Антоний
Сурожки, пълнолетното
християнство и
присъствието на Бога
Проповед за пълнолетни
В Лондон – това беше отдавна, през 1989 г. – след мой опит да изразя своята
благодарност за неговите беседи и проповедите, които четем и слушаме в Русия (по това време все още в самиздатските списъци и чрез собственоръчно
направени магнетофонни записи), владиката възрази спокойно: „Не си струва да
се чете това, то е лошо богословие”. Лесно е да си представите моето объркване. След това обаче той ми даде първия си практически съвет: „Погледнете
внимателно тези хора (енориашите от неговия храм, известен в Лондон като
The Russian Church). Всичко това е казано за тях. Имайте го предвид”.
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Вторият му съвет беше да не приемам всяка мисъл, изказана от него, като нещо
окончателно. „Често казвам нещо, за да уточня друго, което съм казал преди
това; то може да бъде продължение на казаното или уточнение, корекция”. Тези
два съвета са изключително важни. Именно тях – и особено втория – трябва да
помним при общуването с всяка жива мисъл.
Разбира се, аз нямах възможност да разгледам внимателно хората, към които
бяха насочени думите на владиката. По общото ми впечатление те приличаха
в по-голяма степен на обикновени „хора от улицата” в Лондон, отколкото московските енориаши по това време изглеждаха като останалите московчани.
Църковният свят у нас тогава все още беше особен, със свое лице, със свои
жестове, със свой „старинен” маниер на обличане; онези, които ходеха на богослужение, се различаваха по своя ръст от хората на улицата – дребни бабички,
над които се възвисяваше и невисокият свещеник. Лондонските енориаши съвсем не се отличаваха с някаква особена „православна” стилистика.
Те бяха представители на съвременната цивилизация (не е нужно да добавям
западна; този начин на живот се установява сега навсякъде, а и у нас), тоест
такива, за които традиционната вяра представлява огромна трудност. За този
съвременен, „пораснал” човек ще кажа няколко думи, защото именно към такива
хора се обръща владиката.
Нямам предвид „човека потребител”, както обикновено представят „съвременния” човек. Това е друга тема. Човекът потребител би повярвал във всичко,
което му е угодно, както става видно от разпространението на най-различни
невероятни вярвания в духа на Ню ейдж. Той е готов да повярва във всяка магия,
във всяка „мистика” и т.н. Работата не е в това. За него е безразлично дали
ще постигне благополучие и безопасност, security, по естествен или по свръхестествен път.
„Научната картина на света” и елементарният рационализъм на модерната цивилизация – тези плодове на Просвещението, които бяха основното оръжие на
нашата атеистична пропаганда срещу „религията”, сега се отместват встрани с удивителна лекота. Ако съществува нещо, което е радикално противоположно на настроението на всички видове потребителски или квазирелигии от типа
на Ню ейдж, то това е проповедта на владика Антоний. И това е така, защото
следпросвещенската картина на света е съвсем реална за него, а самият той е
съвременен и прекрасно образован човек, уважаващ точното знание. Но основното е, че той не обещава на своя събеседник нито комфорт, нито безопасност –
било то душевна или физическа.
Говорейки за типичния „съвременен” човек, аз съвсем нямам предвид „човека
потребител”. Имам предвид човека с критичен ум, човека, който е приел изключително сериозно историческия опит и който е взискателен към себе си и
към света. Най-често той не нарича себе си атеист: той е агностик. Именно
света на този човек показват изкуството и мисълта на нашия век. Той нарича
себе си „възрастен”, а своето общество определя като „свят на възрастни-
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те” – за разлика от „детския” свят на древността, Средновековието и дори
XIX век. Известни са мислите на Дитрих Бонхьофер за необходимостта от
някаква нова вяра, от „вяра за възрастни”. Преди него се говореше за необходимостта от „поезия за възрастни”. Както е известно, вярата и поезията са все
неща, които много трудно могат да намерят своето място сред „възрастните”. Във всеки случай сред такива възрастни. В какво се състои пълнолетието
на тези хора?
„Детинщината” на древните хора не е в това, че са вярвали в три слона или
в седем небеса, а в някакво общо отношение към действителността, която
според хиперкритицизма на нашите съвременници е все още неразвенчана от
илюзии. И работата не е в „демитологизацията”. Трите слона или законът на
Нютон могат да бъдат разбрани в еднаква степен и като прекрасна, и като
жестока истина. Кое е впрочем по-утешителното в трите слона, в сравнение с
това, че „скоростта на движението е равна на...”?
Вече съм писала за „научната картина на света”, за сциентизма като идеология и така да се каже, ментално настроение. Няма да се повтарям. Една от
общите предпоставки на сциентизма е, че истината е жестока. Всяка истина
за човека, вселената, обществото и т.н. е жестока и безпощадна: тя е травматична, прогонва „мечтата на поета” и не оставя „илюзии”, редуцира висшето
и по-сложното до по-простото, свежда душевните събития към техните механични възбудители. През XIX век основен инструмент на такова развенчаване
беше естественонаучният позитивизъм: така за Тургеневия Базаров, изучаващ
физиологията на очната ябълка, разговорът за „прекрасните очи” се превръща
в анахронизъм. През ХХ век това място очевидно принадлежи на психологията и
социологията.
Така че достойнството на човека, на „възрастния човек”, е в това да не отмества погледа си от цялата тази жестока истина за света и за човека. А неговата етическа задача е да не допусне да се въвлече в дейността на масовото
зло и неразумност, да не се превърне в „жертва на историята”, както се изрази
в своята Нобелова реч Йосиф Бродски.
Изобщо „възрастният човек” е стоик. Той се отказва от много неща като от
„детинщини”, като малодушие или самозаблуда, които са недостойни за едно
самостоятелно и отговорно за собствения си живот същество. Ще назова три
от тези „отхвърлени илюзии” – НАДЕЖДА, УТЕШЕНИЕ, ЩАСТИЕ.
НАДЕЖДАТА. У много представители на двадесети век намираме опровергаване
на „надеждата” като екзистенциална позиция: например в мислите на Мераб
Мамардашвили или у Дитрих Бонхьофер. Всъщност това е вече безвъпросна
аксиома. Един съвременен италиански моралист написа, че за нас е непонятна
дори „добродетелната природа – natura virtuosa – на Надеждата”. Нима в нашите
очи надеждата не е пряко противоположна на добродетелта? Да предприемеш
безнадеждно и осъзнато обречено дело – ето кое е достойно за уважение (както
в известните стихове на Кавафис за защитниците на Термопилите).
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УТЕШЕНИЕТО. Да се утешиш и да утешиш не е хубаво, не е честно. Това също,
както изглежда, е една от самопонятните аксиоми на „съвременния” човек. Паул
Целан пише за Франциск от Асизи:
Сияние, което не иска да утеши, сияние.
ЩАСТИЕТО – и дори РАДОСТТА – са също нещо съмнително за отговорния
съвременен човек. Допустима ли е, благородна ли е каквато и да е радост
при вида на чуждото страдание или знанието за такова страдание? (Знаменитият въпрос за възможността да се пишат стихове след Освиенцим.) А и
изглежда ние никога не знаем достатъчно за това. И добре ли е да искаш да
се спасиш, когато другите около теб погиват? Възрастният човек, пише в
заключение Дитрих Бонхьофер, до чиято екзекуция остават няколко месеца,
вече не иска лично спасение. „Ние виждаме своя дълг в това да изпълним Божията правда”.
Несъмнено всички тези позитивни понятия са така банализирани, че в крайна
сметка ти се иска да бягаш през глава от тази толкова разнопосочна представа за НАДЕЖДАТА, УТЕШЕНИЕТО, СПАСЕНИЕТО. Както пише Блок: „Не, по-добре
да падна в буря люта!”. Но все пак работата отива по-далеч от съпротивата
срещу лошата употреба на добрите думи. Забравено е не само това, че те
са добри, забравено е с какво са добри. В полето на самоограничение на „възрастния” вече влизат и красотата („хубостта”), и най-малката увереност в
каквото и да е, както и правото да я огласиш („догматизъм”), и множество
други неща.
Мислимо ли е обаче християнството без всичко това? Без своите най-важни
слова: Утешение, Надежда, Мир (какъв мир, казват съвременната мисъл и изкуство: тревога и грижа – това е истинският дом на човека), Спасение, Блаженство? Без детство? Без детство, което е пряко свързано с Царството? Какво
означават тогава думите „чедо” и „отец” в църковната употреба? Разбира се,
ние помним лукавия замисъл хората да бъдат превърнати в деца, в безгрижни
„малки хора”, чието спасение се решава от немногото „велики” – тактиката на
Великия инквизитор.
Срещаме като че ли съвсем същата идея за младенческото щастие на
християнския народ у героя на Бернанос: „Ще ти обясня какво е това християнски народ от противоположното. Противоположното на християнски
народ е народ унил, народ от старци... Откъде идва този спомен за щастието на младенците?... От собствената си безпомощност детето смирено
извлича самото основание за своето щастие. Разбираш ли, то прехвърля
всичко това на майка си? Настоящето, миналото, бъдещето, неговият живот и животът изобщо е уловен в този поглед и този поглед се усмихва”
(Дневникът на един селски свещеник). Но трябва да отбележим огромната
разлика: очите на Великия инквизитор не се усмихват. Пред него не стои
неговото дете.
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Но ако „възрастният” човек не се нуждае от такова подарено щастие, то от
какво се нуждае? Мисля, че се нуждае от истина (за което говори винаги) и
от смисъл (за отсъствието на който като че има съгласие): но само от такъв
смисъл, който в нищо не отстъпва от истината.
От думите на владиката е видно, че той приема изключително сериозно този
възрастен събеседник, този свой адресат. За разлика от кюрето на Бернанос
той не обещава на човека, че някой ще вземе целия му живот върху себе си. Той
му предлага да върви със собствените си нозе. Не му обещава лек и приятен
път (да си спомним неговите думи за пътя на християнина – „не от победа към
победа, а от поражение към поражение”), нито гарантирано пристигане до местоназначението.
Това не е „демитологизация”, но как да образуваме отрицателен глагол от „приказка”? Да изключим от вярата стихията на вълшебната приказка, без която
ни е трудно да си представим „руската вяра”, в която и скръбта, и мъката са
покрити с този странно радостен, трогателен покров (като в Живи мощи на
Тургенев). Без тази трогателност и тази особена печал, свързана някак с тихата радост, без мълчаливата и смирена тъга при срещата с непреодолимото зло:
„Няма какво да се направи, така че няма и какво да говорим”, както се изразява
Пушкин.
Сред цитатите от Писанието, които привежда владиката, почти няма да срещнеш обнадеждаващи освен стиховете от 19-и псалом: „Да те чуе Господ в скръбен ден... Да ти даде (Господ) каквото ти сърце желае и всички твои намерения
да изпълни”.
Спомням си една църковна баба, Параскева. Тя се изплаши, когато прочете владиката.
– Ай, бива ли така? Та ние не правим нищо такова!
– Какво такова?
– Не се отричаме от себе си...
„Детска вяра” – навярно така може да се нарече душевното разположение на
Параскева. Детето не може да се отрече от себе си: та нали то все още не е
намерило това „себе си”, не се е оказало затворено „в себе си”, не е влязло без
остатък в това „себе си”, което владиката ни призовава да не щадим.
Тогава какво, остава да повторим като мнозина, че времето на топлата, детска
или простонародна вяра е отминало? Че съвременният човек вече не може да
разбере, че безплатното, дареното е по-добро от заслуженото и изстраданото?
Че не може да моли за него? При цялата му неприязън към авантата в своето
учение за молитвата владиката поставя просителната молитва по-високо от
всички останали: в нея, казва той, има по-голямо доверие към Този, на Когото се
молят.
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Навярно и за словото на владиката Паул Целан би казал, че то „не иска да утеши”. Но ето кое е удивителното: всеки, който е имал щастието да го види и
да чуе неговото безкомпромисно несъгласие с това, че „всичко ще е наред”,
че „някак ще се уреди” и пр., помни, че колкото и да е странно, нищо друго не
утешава по-силно. Че редом до него всички очаквания, че нещата някак си ще
се разминат и всичко ще се нареди, неизвестно защо се оказват безнадеждно и
тъмно пространство.
Тази страна, в която е привикнал да живее „унилият народ”. „Няма да се нареди” – колко е весело! Колко весело и хубаво е с истината. И това, което сме
смятали за добър изход, и онова, което сме смятали за лош изход, се оказват
вече не така съществени и важни. Духа вятърът на настоящото безсмъртие,
безсмъртието за възрастни. Вятърът на едно друго, непрехождащо детство.
1998

Силата на присъствието
Във връзка с издаването на сборника с текстове на митрополит Антоний
Сурожки1
Искам да започна отдалече, от едно лично далече, разговора за този огромен,
прекрасно съставен и прокоментиран том, обемащ в някакъв смисъл четири
десетилетия от словото на владика Антоний в нашата страна. Прието е да се
мисли, че е нескромно да започнеш така, но сам владиката е повтарял неведнъж,
че можеш да започнеш каквото и да е само от това място, тоест от себе си.
Само този негов съвет да беше чут, колко много нелепици, запълнили публичното
ни пространство, не биха прозвучали никога! Ако има нещо наистина нескромно,
то е да утвърждаваш, отричаш, оценяваш нещо „въобще”, от позицията на едно
утопично „общо”, „обективно” или „авторитетно” място.
В отговор на едно „авторитетно” възражение срещу някаква негова мисъл по
време на една от московските срещи в домашна обстановка в началото на
70-те години, владиката каза удивено: „Това е просто неучтиво! Аз споделям
с вас своята мисъл, а вие ми възразявате: „Но например Игнатий Брянчанинов...”. Така не бива да се беседва. Неучтиво е!”, застрашително повтори
той. Науката „да познаваш себе си” не в смисъла на дълбинното проникване в
собствената същност, а в най-простия смисъл – да знаеш, че този, който говори с твоите думи и извършва твоите постъпки, това всъщност си самият
ти – тази проста наука, лежаща в основата и на духовната трезвост, и на
светското възпитание, е била трайно забравена от гражданите на идеологическото общество.
Най-често ние говорим от едно място, което може да бъде наречено мечта
за себе си. За първи път видях това така нагледно след смаяната реакция на
1

Митрополит Антоний Сурожский, Труды. М, 2002
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владиката: „Неучтиво е!”. Или може би не след тези думи и неговата реакция на
този характерен за нас развой на спора, а от общото сравнение на нашите навици да съдим за разни неща и неговата реч, в която всяка дума беше премерена
на везните на собствения опит и заплатена.
Но нека тръгна по-отдалеч. Най-напред ми се удаде да видя – на практика само
да видя, а не да прочета – словото на владика Антоний някъде около 1970 г. Става дума за едно машинописно копие на Молитвите и животът (преведено от английски от Т. Л. Майданович и публикувано през 1968 г. в ЖМП2) – един екземпляр,
който М. В. Юдина бе дала на моя учител по пиано В. И. Хвостин. Полетата на
твърде тясната машинописна страница бяха изпъстрени със страстните възклицания на Мария Вениаминовна. Помня едно от тях: „Написано е от ръката на
праведник!”.
Моят учител бе получил ръкописа за кратко, затова всичко, което разбрах от
него тогава, беше името на проповедника и възторга, окръжаващ името му.
Онези, които през 70-те години в Москва си предаваха един на друг този и други
самиздатски текстове с проповеди и беседи на митрополит Сурожки, а по-късно
и техните магнетофонни записи, както и хората, които имаха възможността да
го видят на богослуженията в московските храмове и да го срещнат по московските квартири, го наричаха „владиката”, без да добавят някакво име.
Едва ли е възможно сега да си представим какъв взрив предизвикваше словото
на владиката в тогавашна Москва. В онази Москва, в която малцина помнеха
кога се празнува Рождество, повечето не бяха виждали с очите си Свещеното
писание и имаха само най-фантастични представи за неговото съдържание, а
„религиозната пропаганда” беше криминално деяние (към тази група могат да
бъдат причислени и разпространението на проповедите, а още повече непозволените срещи с владика Антоний, тогава патриаршески екзарх за Западна
Европа, така че този, който се решаваше да организира такава среща в дома
си, поемаше голям риск). Петдесет години войнстващ атеизъм бяха свършили
своята работа. В този непрогледен съветски
Живот, беден на вид,
ала велик под знака
на понесените несгоди,
както беше казал за него през 1957 г. Пастернак, продължаваше да съществува
тънка нишка на традиция, почти невидима за външните хора и сякаш скрита в
затулен ъгъл:
У Борис и Глеб – светлина,
служба върви.
На тези служби, както можеше да се види, присъстваха почти само бабички. Де2

Списание на Московската патриаршия. Б.пр.
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цата на тези бабички принадлежаха към най-индоктринираното, най-„идейното”
съветско поколение. Някои от внуците започнаха по тази причина гражданска
война със собствените си родители. Случи се нещо ново: тази Москва (по-точно нейната интелигенция, неголяма част от тази интелигенция) вече четеше
Флоренски, Булгаков, Бердяев, препечатваше или преснимаше страници от Добротолюбието и търсеше какъвто и да е източник, какъвто и да е пътеводител
по православие. Най-популярен текст на „религиозния самиздат” стана дореволюционният Катехизис. Днес, когато се обсъжда дали в училищата трябва да се
преподава Закон Божи, е много трудно да си представим тази спотаена любов
към гимназиалния Катехизис.
– Как се промени всичко – оплаках се аз на владика Антоний в неговия лондонски
храм през 1989 г., когато за първи път се озовах в Англия. Владиката разбра от
какво се жалвам.
– Да, това, което изглеждаше така непоколебимо... Всичко сякаш се изпари –
каза той с горчивина.
Не остана нито един верен защитник на онова, на което ни учеха от детската
градина, на всички тези норми и идеи! Чие беше всичко това, кои бяха неговите
служители, къде изчезнаха всички, къде избягаха и какво да правим сега?
– Не знам – поклати глава владиката, – съвсем не знам.
Но в неговия поглед, отправен сякаш към някаква печална далечина или някаква
напрегната дълбина, изведнъж загоря този весел пламък, познат на всеки, който
е имал възможност да види отблизо неговото променливо лице – весел, непобедим, виждащ всичко, както си е.
– Бог ще подскаже.
Той дори не каза тези думи. Те сякаш запламтяха в очите му. Погледна ме едновременно със своите очи и с очите на великата безсмъртна победа, с очите на
Възкресението и приближаващото Царство. Поразителното бе не само това, че
можеш да видиш такива очи съвършено наяве, тук, сега и отблизо, поразителното бе и във факта, че се оказах не точно тази, която задава някакъв въпрос, а
тази, която тези очи виждат!
Нужно ли е на човека още някакво утешение, още някакъв съвет? Спомни си, че
си познат, че си любим, че никога не си забравен – ето вестта, с която владиката се обръщаше към своя събеседник. Читателите на книгата ще видят тази
вест, изразена от лицето, позата, движенията и цялото същество на владиката, благодарение на поместените в книгата множество фотографии и най-вече
на снимките му с различни събеседници.
Това беше краят на един доста дълъг и сякаш не особено свързан разговор, до
този край – открит край – той и достигна. По мое мнение (това отново може
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да прозвучи нескромно, но то отговаря на намерението на говорещия: когато
владиката общува с човека, той живее и действа заради него самия) владиката
за пореден път изпълни това, което считаше за християнско призвание в света:
явяване на чудото, на откровението за Божието присъствие.
„Те (отделните християни и християнската общност) са присъствието на вечността, на бъдещия свят, окончателна равносметка на историята още тук, във
времето” (с. 957). Или това: „съпричастността е в известен смисъл повече от
причастността, защото приобщавайки се към това, което можем да възприемем
от Бога, ние ставаме откровение на нещо, което превъзхожда нас самите” (с.
356). И още: „Аз мисля, че много светци не са творили никакви чудеса, а самите
те са били чудо” (с. 368).
Чудото, както се казва две страници по-долу в същата книга, е не нещо друго,
а реално общуване с Бог, непосредствено възприемане на живото и творящо
слово Божие: „Разбира се, всяка твар общува с Бога посвоему, но не съществува
такава твар, която не може да има общуване с Бог, иначе понятието за чудо би
било невъзможно. Когато Христос заповядва на вълните да утихнат и на вятъра
да се успокои (Марк. 4:35), това не означава, че Той има някаква магическа власт
над природата, а че живото слово на Бога се възприема по някакъв начин от
всяка Негова твар” (с. 370).
Никъде не съм срещала такова описание на чудото, обичайните определения не
отиват по-далеч от „знак”, „знамение” – но знак за какво? Според владиката
това е знак за връзката, знак, че творението не престава да бъде открито за
Твореца и творящото слово не престава да бъде понятно за всяко творение.
Това, струва ми се, е най-актуалната, може би единствената актуална апологетика на нашето време – нали не към „Божието битие” само по себе си, а към
реалността на връзката на света с това битие е насочено болезненото и нас
тойчиво отрицание на съвременния атеизъм, който предпочита да се назовава
агностицизъм.
Ето какво представляват – нека допълним – не по-малко силното, макар и скрито убеждение и онази набожност, която се страхува да наруши което и да е от
малките традиционни правила с изключение на най-важното и единственото,
за което не спира да напомня владиката: изискването, че „съпричастността е
нещо повече от причастността”, изискването за истина. „Затова, където и
да сме, нашето дело не е да „проповядваме”, а всеки път, когато това е нужно
някому, да изречем Божията истина, всеки път, когато съществува ситуация
на конфликт, напрежение, разногласие, да взимаме не страната, която е изгодна
за нас като църковници или вярващи, а да кажем: в това е Божията правда” (с.
379).
И ако на съмненията в „Божието битие”, както знаем, са се опитвали да отговарят с логически доказателства, то на съмненията във възможността за
връзка с „есхатологичната реалност”, за която говори владиката, връзка не помалко реална, отколкото която и да е сетивновъзприемаема вещ, и по същество
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по-реална от нея, може да се отговори единствено със самия себе си. С този
аргумент – самия себе си – владиката отговори на хилядите свои съвременници
по целия свят.
Отговори на тези, които преди срещата с него не са познавали възможността
за такава връзка, както и на онези, в които тази връзка линее и избледнява,
защото е възможно в мрачни дни, месеци или дори години да решиш, че тя е
изгубена завинаги, както се случва с всички нас. Когато съставителите на
този том говорят за литургичността като за едно от основните качества
на богословието на митрополит Антоний (с. 10), аз мисля, че те имат предвид
следното: връзка и действено Присъствие, на които са посветени и на които се
основават Тайнствата на Църквата.
Всичко това изглежда като съвсем незначително допълнение към традиционната богословска мисъл за чудото, като несъществена „поправка”, но в нейната
неочаквана светлина засиява новостта на света – новостта, която носи християнската вест. Такова чудо не може да бъде объркано с чудесата на другите
традиции – чудото не като знак за висша сила, на която не би могло да се противопостави нищо, а чудото Христово, което е разговор с творението и вслушване в сътвореното. Откровение на властта? Да, но на Христовата власт (на
евангелски език власт eksusia е синоним на „свобода”, „право”), която е властта
да служиш или да отдаваш себе си. Това съждение за чудото е проява на онова
качество на богословието на митрополит Антоний, което съставителите наричат „евангелизъм”.
Подобно „допълнение” към традиционните разбирания за съзерцанието и действието ние срещаме и в московската беседа от 1971 г. (с. 417–446). И едното,
и другото, и съзерцанието, и делата, са важни за владиката само дотолкова,
доколкото свързват човека с Христос, и затова тяхното предметно съдържание
(например филантропичната активност при деятелността, както и потапянето
в някакви извънсветовни дълбини при съзерцанието) вече не е така съществено
и противоречие няма – делата според неговото разбиране се оказват тайнодействие, пророчество! „Да бъдат нашите дела дело на Самия Бог, които Той
твори чрез нас. Ние сме призвани да бъдем пророци” (с. 421).
Съзерцанието – молитвеното съзерцание, пример за което той намира у Силуан Атонски – се ражда от плача пред Бога за хората около нас: този „плач”
отвежда съзерцателя „в Божиите глъбини”, където в края на краищата той
среща същите тези хора, но вече в дълбините на Божествената любов, която
ни „връща на земята и ни заставя да се молим” (с. 424). Колко далеч се оказахме от обичайната – по-скоро универсална, отколкото собствено християнска – диада на съзерцателния и деятелния живот, vita activa и vita contemplativa!
Подобна деятелност е тайнствена, а подобна съзерцателност е действена,
а двете съставляват реалността на нашето участие в замисъла на Спасението.
2002
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„На всичко видимо и невидимо”
Изказване на Четвъртата конференция на Фонда „Духовното наследство
на митрополит Антоний Сурожки”
Както помним всички ние, целият сътворен свят се дели на „видим” и „невидим”. По-нататък вече в него могат да бъдат различени „материалното” („вещественото”) и „духовното” („разумното”, „невещественото”); „телесното”
и „безтелесното”, „природното” и „свръхприродното” или „естественото” и
„свръхестественото”...
Но очевидно, видимото и невидимото представляват първото и основно различие, целият сътворен свят се състои от видимото и невидимото. Това твърди
Символът на вярата. Тази удивителна картина на творението е достойна за
продължително размишление (какво е това сътворено невидимо, защо на зрението, на оптическото възприятие на човека, се придава такова изключително
значение – и не само тук?).
Обикновено, без да се замисляме, отделяме невидимото от нашия реален опит,
помествайки го в някакъв „друг свят”, в същностно друго пространство. Надяваме се някога да видим нещо такова, но засега – „в живота”, „на земята”, „в
плътта”, в пространството на видимото – не става дума за това.
Преди време с племенницата ми Даша (тогава тя беше на 6 години) се опитвах
ме да научим Символа на вярата. Аз я попитах:
– А човекът дали се отнася към невидимите неща?
За мое учудване тя се замисли продължително.
– Не знам.
– Как така?
– Човекът, разбира се, е видим, но най-важното в него е невидимо.
След това изяснихме, че тя е имала предвид душата, която именно е невидимото в човека. Само че за Даша душата все още не беше понятие както за възрастните. Тя беше просто всичко „най-важно”, както се изрази племенницата
ми. Бих могла – продължавайки нейната мисъл – да предположа, че „всичко найважно” е невидимо не само в одушевените предмети.
То е невидимо в дървото, което гледаме, невидимо е в историческите събития,
които се случват пред очите ни. Невидимо е, ако въобще знаем, че невидимото
съществува, че неговото присъствие е много важно, че без него може да решим,
че виждаме всичко „както си е”. Иначе казано, без присъствието на невидимото
(в ума, в паметта, в някакво общо разположение на възприятията) ние виждаме
едно съвсем различно видимо.
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Границата между видимото и невидимото не е пространствена – от тази страна всичко е видимо, а от другата всичко е невидимо. Може да се каже, че цялото видимо е пълно с невидимо. Даже повече – невидимото е тази светлина,
чрез която виждаме видимото. Зрението, оптическото възприятие е немислимо
без светлината. Всичко, което виждаме, го виждаме благодарение на някаква
светлина. Самото зрение Господ нарича „светилото” на душата. В последните
беседи на владиката постоянно присъства темата за полумрака, за сумрака, в
който е потопен нашия свят.
Вярата, по определението на ап. Павел (Евр. 11:1), е свързана с невидимите
неща. „Увереност в невидимото”, тази половина от Павловото определение за
вярата е заглавие и на книгата с последните беседи на владика Антоний. С
увереността в невидимото е свързана и определена неувереност във видимите
неща. С нея е свързана и темата за сумрака в тукашната светлина – иначе не
бихме се съмнявали в пълната осветеност на нашия свят.
Ако творението се разделя преди всичко на видимо и невидимо, то и човекът е
преди всичко виждащо същество. Неговите постъпки, неговите мисли и чувства
вече произтичат от това как той вижда видимото („ако твоето око бъде чисто”). Във възпитаването на зрението и виждането на видимото се заключава
отглеждането на човека.
Другите, „неоптическите” очи, които възприемат невидимото, е прието да наричаме „очи на сърцето”, „умствен взор”. За мен е важно да знам, че това не
са „втори очи”, а тази светлина, благодарение на която виждат „първите очи”.
За съжаление в традиционната религиозна практика ние чуваме твърде малко
за това. Обикновено става дума за дела, помисли и чувства. За тази слепота
към невидимото (а следователно и към видимото), от която възникват всякакви
безобразия, обикновено не става дума.
Очи сме ние – рече той, – но не свои:
чрез нас любовта се взира в земното страдание.
Това са стихове на Виктор Кривулин. Който е имал възможност да види върху
себе си погледа на владика Антоний, е видял именно такива очи.
Превод от руски: Димитрина Чернева
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Митрополит Антоний Сурожки

Духовното ръководство в
Православната църква
Темата, по която ме помолиха да говоря, е „Духовният ръководител или наставник в Православната църква“. И веднага искам да кажа, че можеш да научиш
някого само на онова, което сам опитно си познал, както и можеш да водиш
някого безопасно само по пътя, който сам си извървял. В този смисъл думите на
Христос, че Той е единственият Учител и единственият Наставник, са самата
истина: няма никой друг, който да може да ни бъде пътеводител и да ни отведе
от земята на небето, понеже Той е единственият, Който слезе от небето на
земята, нашият Жив Бог, Който стана жив човек и Който може да ни научи на
това как да станем синове и дъщери Божии и как да влезем в Царството Божие.
Затова първата задача, дълг и предназначение пред всеки духовен наставник е
да бъде колкото му е възможно по-дълбоко и самоотвержено вкоренен в Христа
и Евангелието. В Христа, понеже Той е Живият Бог, Който дойде да ни открие
онова, което само Той знае за Себе Си, за Бога и за човека, сътворен по Негов
образ; единствено Той може да ни разкрие мащаба на човека. И това познание за
човека, това учение ни се дава не само в молитвеното общение, в молитвеното
размишление, което ни изправя лице в лице с Христос и ни вкоренява в Неговата
тайна, но също така ни се дава и в словото, проповядвано от Него в Свещеното
писание, което за нас е Божие слово и Божия правда.
По-нататък, второто предназначение на духовния наставник, който, както вече
казах, не може никого да хване за ръка и да го заведе в Царството Божие, накъдето самият той едва се е запътил и още не е достигнал напълно, това е да
се моли за всеки, който му се е доверил. А да се молиш не означава просто да
съобщиш на Бог името на човека, надявайки се, че Бог ще стори каквото е необходимо; да се молиш означава да приемеш човека в сърцето си, да го приемеш
толкова дълбоко, че да се отъждествиш с него, с нея, и да държиш този човек
пред Бога през цялото време, постоянно. Идват ми на ум два примера.
Първият пример не е част от християнския опит, а е взет от книгата на Мартин Бубер „Хасидски разкази“. Веднъж попитали един млад равин откъде има
такава сила на въздействие над всеки дошъл при него грешник. И той отвърнал:
„Когато някой идва при мен, аз слизам в дълбините на неговия грях, стъпка по
стъпка, сплитам корените на душата си с корените на неговата душа и знаейки,
че неговият грях е мой грях, аз се кая пред Бога, и той се кае заедно с мен…“.
И аз си мисля, че това е абсолютна предпоставка: да възприемаш другия човек
като самия себе си не само в обективна, така да се каже, академична солидар-
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ност с него, но и в смисъла на радикалното единство, което съществува между
хората.
Това е съпроводено с още едно изискване. За духовния живот, за нашето духовно
възрастване ние постоянно мислим в категориите на борба със злото в самите
себе си, опитваме се да разберем какво объркано има в нас, концентрираме се
върху всичко тъмно, което можем да открием в себе си, и върху борбата с този
мрак. И ето че пастирът не може никого никъде да заведе, ако различава само
тъмнината, греха, злото; той може да помогне само ако, като гледа към човека,
вижда в него извечната красота на Божия образ, вижда го в неговата слава, в
неизкоренимата му красота и едновременно с това вижда колко дълбоко тази
красота е повредена от греха, от обстоятелствата, от каквото и да било,
което може да обезобрази този образ. Ние, хората, приличаме на картина на
велик майстор или на икона. Ако се окажем пред лицето на една от най-прекрасните картини на света или пред неописуемо красива икона, която е пострадала
от времето, от обстоятелствата, от небрежност или от хорската ненавист,
нашето сърце би се късало от мъка, бихме страдали по погубената красота.
С какво благоговение обаче, с какво внимание бихме се отнасяли с нея заради
всичко, което художникът е вложил в нея и което все още е останало от неговия
замисъл. И само отъждествявайки се, сякаш сплитайки корени с тази неизяснима
Божия красота във всеки човек, ние можем да започнем да се вглеждаме в разрушеното или повреденото и да се опитаме да го върнем към живот.
Освен примера от книгата на Мартин Бубер си спомням още и за един руски
свещеник и неговите отношения с един от духовните му синове. Свещеникът
беше много голям човек, докато духовният му син беше много обикновен; и
въпреки това, когато те се срещаха няколко пъти в годината, духовният син
биваше поразен от това как сякаш бива отнесен напред от духовния си отец,
подобно на малка лодчица, която е завързана за голям кораб и се движи с него
като на буксир. Разстоянието между лодката и кораба може да е много голямо,
но понеже корабът се движи към Бога, то и лодчицата също се движи към Бога.
Но както вече казах, при едно условие: духовният отец, духовният ръководител
трябва да приеме духовното си чедо в своето сърце, с цялото си същество, да
се отъждестви с него в молитвата, в благоговението, така че когато стои с
Бога, когато стои пред Бог в молитва, той трябва да принася на Бога всеки
един от онези, които са му се доверили.
От друга страна, съществуват всекидневни отношения и тук, струва ми се,
трябва да се прави разлика в отношението към духовния ръководител. От една
страна, има просто енорийски свещеник. Дълг на енорийския свещеник е да
проповядва Евангелието в неговата чистота и пълнота, самият той да приема
благата вест и да я провъзгласява в неповреден вид. При енорийския свещеник
ние идваме понякога – или пък регулярно – на изповед. Но може да се случи така,
че той да не е онзи духовен ръководител, който може да ни води; той би могъл
да ни помогне по пътя, в практическите проблеми, в подробностите, да разреши
някакви конкретни неща. От друга страна обаче, имаме това велико нещо, което
наричаме духовен отец.
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Духовният отец е онзи, който ни ражда за вечните неща, за божествените
неща, който ни отваря дверите, които иначе биха останали затворени. Него
можем да го намерим не винаги и не навсякъде. Понякога се налага да чакаме
много дълго време, докато Бог ни изпрати подобен човек.
Духовният отец ще очаква от нас православие. Православието означава две
различни неща, сливащи се в едно. Гръцката дума „ортодоксия“ означава правилна, истинна вяра и едновременно с това – докрай достоверно, съвършено прав
диво молитвено поклонение на Бога, понеже ние вярваме, че Бога не можем да
познаем иначе освен в поклонението, в благоговейната молитва, в общението с
Него – в общението, в което Бог ни се отдава и ние самите Му се откриваме
във вярата, в послушанието към Неговата тайна и Неговите заповеди. Така че
за нас законът на вярата и законът на молитвата, правилото на вярата и правилото на молитвеното поклонение са едно и също нещо и никой не може да се
моли православно, ако не вярва православно, понеже тогава всяка наша молитва
ще бъде или лъжа, или повърхностно и неправилно упражнение. После, духовният
отец ще ни постави пред лицето на нашата пределна отговорност към самите
себе си, към Бога и към всичко останало в света. Ролята на духовния отец не е
да ни държи в инфантилно състояние и да ни „води за ръчичка“ от деня, в който
сме го срещнали, до момента, в който той или ние не умрем. Ролята му е да ни
помогне да достигнем зрялост, такава зрялост, която винаги означава и съд
ружество, ръководство Божие, на светиите, на духовния отец, но не означава
„зависимост“ в смисъла, в който думата се използва в наши дни.
Да се учим на зрялост – това е много съществен момент от християнския живот, тъй като толкова често ни учат не на зрялост, а на детинско отношение
към някого, който, видите ли, е по-умен от нас и за когото по-късно разбираме,
че и той „плува“ в божествените неща като нас самите. Ролята на наставника
е да ни доведе и изправи лице в лице с нашата собствена душа и да изисква от
нас пределна съсредоточеност и достоверност, да стоим пред Бога в правда и
послушание към Него толкова съвършено, колкото ни е възможно.
Можем да разбираме послушанието двояко: или като принуждение и поробване,
или пък като откритост на сърцето и напрегнат, страстен стремеж да чуем.
Християнското послушание не е принуждение и подчинение; християнското послушание, ако вземем латинския корен на думата, означава слушане – да слушаш
с целия си ум, с цялото си сърце, с цялото си същество, за да чуеш Бога, Който
ни говори. Означава също така да се вслушаш в собствената си съсредоточеност, решителност и честност, поставяйки си въпроса: достатъчно ли съм
съзрял, за да кажа амин на това, което чух, и да стана извършител, а не само
слушател на Божиите заповеди?
Разликата тук е голяма. Има един откъс в подвижническите тестове от пети
или шести век, дръзновен откъс, където се говори следното: дори ако Самият
Бог застане пред теб и ти каже да направиш нещо, но сърцето ти не казва
амин, „да бъде“, тогава не го прави. Защото Бог няма нужда от твоята постъпка, Той се нуждае от твоето сърце. Бог очаква хармония и единство между теб
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и Него, а не от чувство на страх или по принуда да вършиш нещо, което ще си
остане външно действие, а не израз на това, което си научил и което си станал.
И в този смисъл ролята на духовния отец е не само да ни научи на зрялост, но и
да ни научи да преодоляваме нашето собствено вътрешно съпротивление: да не
се съпротивляваме да чуем, когато слушаме, да не се съпротивляваме да сторим
нещо по-голямо от онова, което си въобразяваме, че можем да извършим. Когато
чуваме словото Божие в Евангелието, ние може би не винаги сме способни да го
въплътим в конкретна форма и действие. Но когато нашият духовен отец пред
лицето на конкретни обстоятелства в нашия живот ни казва: Ето какво казва
Бог и ето как трябва да разбираш това в твоето положение – тогава ние сме
длъжни да бъдем готови да кажем: аз ще направя това с вяра, аз ще го направя
с доверие, аз смирено ще проявя послушание, понеже картината не ми е докрай
ясна, не виждам случващото се, но аз знам, че вярвам на указанието, което ми
се дава… И тогава можем да се научим, от една страна, да преодоляваме страховете си, своята фиксираност върху себе си, своята суета, своето съпротивление, своето нежелание да чуем, и тогава ние можем да се научим да чуваме
с целия си ум и с цялото си сърце конкретното и сърдечно-близкото ни слово:
конкретно, понеже отговаря на нашето конкретно състояние и сърдечно-близко,
понеже ни е казано лично и директно.
1985 г.
Превод от руски: Димитър Спасов
Източник: Архив митрополита Антония Сурожского
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Папа Франциск

Да се доверим на Бог
Продължение на интервюто, публикувано в брой 85 на сп.
Християнство и култура. Заглавието е на редакцията

На годишната си среща, проведена на 5 и 6 юни 2013 г. в Лисабон, главните
редактори на европейските йезуитски списания се обединяват около идеята да
бъде помолен новият папа да даде интервю. Контакта осъществява йезуитът
Федерико Ломбарди, говорител на Светия престол. Папа Франциск се съгласява
след първоначално колебание. Въпросите на главните редактори предава Антонио Спадаро, главен редактор на италианското издание Civiltà Cattolica. Това е
първото обширно интервю на новия папа. В първоначалната редакция – на италиански, интервюто излезе на 19 септември 2013 г., същевременно бе публикувано на различни европейски езици. Преводът тук е направен по немската редакция
в списание Stimmen der Zeit.

Дикастерии в Рим, съборност, икуменизъм
Понеже папата спомена йерархията, го питам: „Какво мислите за дикастериите
в Рим?”.
„Римските дикастерии (конгрегации, съвети и други институции) са в служба
на папата и епископите. Те трябва да помагат на поместните църкви или на
епископските конференции. Те са институции на служението. В отделни случаи,
когато не са добре разбрани, има опасност да се превърнат в места за цензура.
Правят впечатление упреците за недостатъчна правоверност, които постъпват в Рим. Смятам, че те трябва да бъдат разглеждани от епископските конференции, които от своя страна могат да получат помощ от Рим. Такива случаи
се разглеждат по-добре на място. Дикастериите в Рим са посредници, те не са
автономни.”
Напомням на папата, че при ръкополагането и предаването на палиумите на
34-мата нови архиепископи на 29 юни той подчерта „пътя на съборността”,
който води обединената църква натам „да израства в хармония със служението
на примаса”. Затова питам: „Дали може да се примири първенството на Петър
със съборността? Кои пътища са възможни – включително и в икуменическа
перспектива?”.
„Те трябва да вървят заедно: народът, епископите, папата. Съборността трябва
да се живее на различни нива. Може би е време да се промени начинът на работа
на Синода на епископите, защото настоящият ми се вижда статичен. Това може
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да има икуменическо измерение – особено по отношение на нашите православни
братя. От тях можем да се научим на смисъла на епископската колегиалност
и традицията на съборността. Стремежът към общ размисъл, погледът как е
управлявана Църквата в първите векове преди разрива между Изтока и Запада,
ще донесат плод точно навреме. В икуменическите отношения това е важно: не
само по-добре да се опознае това, което Духът е посял в другите, а преди всичко да се признае като дар и за нас. Искам да продължа размисъла за примата на
Петър, започнат през 2007 г. от Смесената комисия1. Той доведе до подписване
на документа от Равена. По този път трябва да се върви.”
Опитвам се да разбера как папата вижда бъдещето на църковното единство.
Той отвръща: „Трябва да вървим напред обединени в различията. Няма друг път
към единството. Това е пътят на Исус”.
А ролята на жената в Църквата? При различни поводи папата е обръщал внимание на тази тема. В едно интервю той подчертава, че значението на жената в
Църквата не е изяснено достатъчно, защото съблазънта от мъжко господство
пречи да се види ролята, отредена на жената в общността. Той подхвана отново този въпрос на връщане от Рио де Жанейро и подчерта, че липсва задълбочено богословие за жената. Затова го попитах: „Каква трябва да бъде ролята
на жената в Църквата? Какво да се направи, за да стане днес тя по-видима в
Църквата?”.
„Трябва да се разширят пространствата за женското присъствие в Църквата.
Страхувам се обаче от „мъжественост в пола”, защото жената има различна
структура от мъжа. Речите, които чувам за ролята на жената в Църквата,
често са вдъхновени от една идеология на мъжествеността. Жените поставят
дълбоки въпроси, на които трябва да отговорим. Църквата не може да е самата себе си без жените и тяхната роля. Жената е задължителна за Църквата.
Мария – една жена – е по-важна от епископите. Казвам го, защото не бива да
се смесват функция и достойнство. Затова трябва да задълбочим представата
за жената в Църквата. Затова трябва да продължим да работим върху задълбочено богословие за жената. Само ако вървим по този път, можем по-добре да
осмислим функцията на жената вътре в Църквата. Женският гений е нужен там,
където се взимат важни решения. Предизвикателството днес е да осмислим
специфичното място на жената в различни църковни области, точно където се
упражнява авторитет.”

Вторият Ватикански събор
Какво постигна Вторият Ватикански събор? Какво беше? Питам го в светлината на предишните изказвания и очаквам дълъг и подробен отговор. Но имам
впечатлението, че папата гледа на Събора просто като на неподлежащ на дис1

Става дума за т.нар. Равенска декларация, одобрена на 15 октомври 2007 г. от десетата пленарна среща
на Смесената международна комисия за богословски диалог между Католическата църква и Православната
църква. Пълният текст на декларацията е публикуван в: Християнство и култура, бр. 24/1, 2008. (Всички бележки в текста са на преводача.)
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кусия факт, че не си струва да се говори по-дълго, за да се подчертае неговото
значение.
„Вторият Ватикански събор е нов прочит на Евангелието в светлината на
съвременната култура. Той предизвика движение за обновяване, което идва от
самото Евангелие. Плодовете бяха огромни. Достатъчно е да си спомним за литургията. Работата по литургичната реформа беше служение за народа, като
един нов прочит на Евангелието, изхождащ от конкретна историческа ситуация.
Да, има линии, които насочват към една херменевтика на приемствеността и
прекъсването. Но едно е ясно: днешната динамика на актуализирания прочит на
Евангелието, която е характерна за събора, е абсолютно необратима. Освен
това има специални въпроси като литургията по стария обред. Мисля, че решението на папа Бенедикт беше мъдро. То беше подготвено с помощта на някои
личности, които имаха отношение към тази тема. Но намирам за много опасен
риска от идеологизиране на Ordo Vetus2, от инструментализирането му.

Да търсим и намираме Бог във всички неща
Това, което папа Франциск казва относно предизвикателствата на днешния ден,
е много добре формулирано. Преди години той е написал, че за да се види действителността, е нужен погледът на вярата, иначе действителността се вижда
само отчасти, фрагментарно. Това е тема и на енцикликата Lumen fidei.3 Припомням си някои пасажи от речите на папа Франциск по време на Световния ден
на младежта в Рио де Жанейро. Прочитам му на глас: „Бог е реален, когато се
открива в днешното”. „Бог е навсякъде.” Това са изречения, които се основават
на думите на св. Игнаций: „Да търсим и намираме Бог във всички неща”. Затова
питам папата: „Ваше светейшество, как става това – да търсим и намираме
Бог във всички неща?”.
„Това, което казах в Рио де Жанейро, е свързано с времето. На практика съществува изкушението да се търси Бог в миналото или в бъдещите възможности. Бог сигурно е в миналото, защото го откриваме в следите, които оставя.
Той е и в бъдещето като обещание. Но конкретният Бог е в днешното. Затова
хленчът никога, никога не помага да се открие Бог. Плачът колко варварски е
днес светът понякога само прикрива склонността Църквата да бъде поставена
в защитна позиция. Не – Бог се отзовава днес.”
„Бог се разкрива в едно историческо обусловено откровение, във времето. Времето начева процеси, пространството ги кристализира. Бог се открива във времето, в протичащите процеси. Не е нужно да бъдат с предимство зависещите
от времето възможности – дори да са за дълъг срок – спрямо действителните
процеси. По-скоро трябва да задвижваме процеси, отколкото да завземаме прос2
Ordo Vetus – старият ред, става дума за Summorum Pontificum, апостолическото писмо motu proprio на папа
Бенедикт XVI от 7 юли 2007 г., определило правилата за латинския обряд на Католическата църква и провеждането на свещенодействия във вида, предхождащ литургичните реформи на Втория Ватикански събор.
3

Lumen Fidei (Светлината на вярата) – първата енциклика на папа Франциск, подписана от него на 29 юни
2013 г.
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транства. Бог се разкрива във времето и е настоящ в историческите процеси.
Това е причината предимство да имат действията, които предизвикват нова
динамика. Това също изисква търпение и очакване.”
„Срещата с Бог във всички неща не е емпиричната Еврика.” Когато искаме да
срещнем Бог, по принцип искаме веднага да го установим с емпирични методи.
Така Бог не се среща. По-скоро го откриваме в лъха от тих вятър, усетен от
Илия4. Игнаций нарича сетивата, които възприемат Бог, „духовни сетива”. Игнаций настоява да отворим духовната си чувствителност, за да срещнем Бог –
отвъд една чисто емпирична близост. Нужна е съзерцателна нагласа: това е
чувството, че вървим по правилния път на разбирането и любовта спрямо нещата и ситуациите. Знакът за това, че сме на прав път, е знакът на дълбокия мир,
на духовната утеха, на любовта към Бога и всички неща в Бог.”

Сигурността срещу заблудите
Щом срещата с Бог не е „емпирична Еврика” – казвам – и щом става дума за
път, в който интерпретираме историята, може ли тогава да се допускат и
грешки?
„Да, в това търсене и намиране на Бог във всички неща остава и една сфера на
несигурност. Трябва да я има. Ако някой твърди, че е срещнал Бог с абсолютна
сигурност и не е докоснат от сянка на несигурност, нещо не е наред. За мен
това е важен ключ към обяснението. Ако някой има отговори на всички въпроси,
това е доказателството, че Бог не е с него. Това означава, че той е фалшив
пророк, който използва религията за лични цели. Великите водачи на Божия народ
като Моисей винаги са оставяли място за съмнение. Трябва да оставяме място
за Господ, не за нашата сигурност. Трябва да сме смирени. Несигурност има при
всяко истинно решение, което е отворено за потвърждение чрез духовна утеха.”
„Затова при търсенето и намирането на Бог във всички неща е рисковано желанието всичко твърде много да се обяснява, да се казва с човешка увереност
и арогантност: „Тук е Бог”. Тогава откриваме само един Бог според нашата
мяра. Правилната позиция е на Августин: да търсим Бог, за да Го намерим, да
Го намерим, за да Го търсим винаги. А често ние някак го усещаме и намираме5,
както четем в Библията. Това е опитът на големите отци на вярата, които са
пример за нас. Трябва да се прочете 11 глава от Посланието до евреите: Авраам
е тръгнал, без да знае накъде трябва да върви – във вярата. Всички наши предци във вярата са умирали с поглед към обещаните блага – но винаги далечни…
Нашият живот не ни е даден като оперно либрето, в което има всичко. През
нашия живот ние вървим, странстваме, правим, търсим, гледаме… Трябва да се
впуснем в приключението на търсене, на среща и да се оставим Бог да ни търси,
да ни срещне.”

4

Срв. 3 Царств. 19: 11-12.

5

Срв. Деян. 17: 26-28.
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„Защото Бог е напред, Бог винаги е първият… Бог е малко като цъфтежа на
бадемите в твоята Сицилия, Антонио, те винаги първи цъфтят. Това четем у
пророците. Затова срещаме Бог, когато вървим, по пътя. Тук някой би могъл да
каже: това е релативизъм. Релативизъм ли е? Да, ако го разбираш погрешно –
като неясен пантеизъм; не, ако го разбираш в библейски смисъл, според който
Бог винаги е изненада. Затова ти никога не знаеш кога и как ще Го срещнеш. Не
ти определяш времето и местата на срещата с Него. Следователно трябва да
разпознаеш срещата, да я откриеш. Затова разпознаването е основополагащо.”
„Ако християнинът е реставратор, легалист6, ако иска винаги всичко да е ясно
и сигурно, той няма да Го открие. Традицията и паметта на миналото трябва
да ни дадат кураж да отваряме нови пространства за Бог. Който днес винаги
търси дисциплинарни решения, който по преувеличен начин търси „сигурност” в
учението, който търси упорито изгубеното минало, има статична и обърната
назад представа. По такъв начин вярата се превръща в една сред много идеологии. Имам една догматична сигурност: Бог е в живота на всяка личност. Бог
е в живота на всеки човек. Дори ако животът на един човек е катастрофа, ако
е разрушен от пороци, от наркотици или други неща: Бог е в неговия живот.
Можем и трябва да го търсим във всеки човешки живот. Дори ако животът на
една личност е земя, осеяна с тръни и плевели, и тогава има място, на което
може да покълне доброто семе. Трябва да се доверим на Бог.”

Трябва ли да сме оптимисти?
Тези думи на папата ми напомнят за по-ранни размисли, когато кардинал Берголио е написал, че Бог вече живее в града, живо смесил се с всички и съединен с
всекиго. Според мен това е друг начин да се каже онова, което Игнаций е написал в Духовните упражнения, а именно, че Бог „работи и действа” в нашия свят.
Затова го питам: „Трябва ли да сме оптимисти? Какви са знаците на надеждата
в нашето време? Как можеш да си оптимист в един свят в криза?”.
„Не обичам да използвам думата оптимизъм, защото тя изразява психологичес
ка нагласа. Повече ми харесва думата надежда, в съответствие с това, което пише в 11 глава от Послание до евреите, което вече цитирах. Отците са
преминали през големи трудности. А надеждата не разочарова – както четем в
Послание до римляните. Помислете за първата загадка от „Турандот” на Пучини”, отвръща ми папата.
Спомням си тази гатанка на принцесата, чийто отговор е надеждата: „Кое е
онова бляскаво видение, което нощем се ражда и примамва човека, а на сутринта умира, за да възкръсне отново на следната нощ?”. Стиховете изразяват
копнеж по надеждата, която като бляскаво видение изчезва през деня.
Папа Франциск продължава: „Християнската надежда не е видение и не е измамна. Тя е богословска добродетел и определено е дар от Бога, който не може да се
6

Легализъм – опит да се достигне Божията праведност чрез спазване на установени правила.
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сведе до чист оптимизъм. Бог не разочарова надеждата, той не може да отрече
себе си. Бог е изцяло обещание”.

Изкуство и творчество
Трогнат съм от цитата от „Турандот”, който разкрива тайната на надеждата.
Бих искал да зная повече за неговото отношение към изкуството и литературата. Напомням на папата как през 2006 г. той каза, че големите творци са
в състояние да представят красиво трагичната и болезнена действителност.
Питам го кои са предпочитаните от него художници и писатели? Има ли нещо,
което ги обединява?
„Обичал съм много и твърде различни автори. Много обичам Достоевски и Хьолдерлин. От Хьолдерлин искам да спомена стихотворението за рождения ден на
неговата баба, което е много красиво. За мен то съдържа и духовна красота.
Завършва със стиха, че човек запазва това, което детето е обещало. Силно
ме трогна, защото аз много обичах моята баба Роза. А тук Хьолдерлин поставя
своята баба до Мария, която е родила Исус. За нея той е приятелят на земята,
който на никого не е гледал като на чужд. Три пъти прочетох също Promessi
sposi7и сега е върху писалището ми, за да го препрочета. Когато бях дете, баба
ми ме накара да науча наизуст началото на Promessi sposi. Много ми беше харесал и Джерард Менли Хопкинс8.
„Сред художниците се възхищавам на Караваджо. Неговите картини ми говорят.
Но и на Шагал, с неговото бяло разпятие… В музиката обичам Моцарт, разбира
се. Et incarnatus est от Месата в до минор е ненадминато: възнася те към Бога.
Обичам Моцарт, изсвирен от Клара Хаскил. Моцарт ме изпълва. Не мога да мисля за него, трябва да го слушам. Обичам да слушам Бетовен, той е Прометей.
Този, който се доближава най-близо до Прометей, е Фуртвенглер9. И освен това
пасионите на Бах. От Бах най-много обичам Смили се, Боже, плача на Петър
от Матеус пасион. Толкова е възвишен! От друга страна, обичам – не по същия
вътрешен начин – Вагнер. Харесва ми да го слушам, но не винаги. Пръстенът
на нибелунга на Фуртвенглер в Ла Скала от 1950 г. е най-доброто. Но също и
Парсифал на Кнапертсбуш10 от 1962 г.”
„Трябва да поговорим и за киното… Улицата на Фелини вероятно е филмът, който най-много обичам. Идентифицирам се с този филм, в който има имплицитна
връзка със свети Франциск от Асизи. Мисля, че съм гледал всички филми на Ана
Маняни и Алдо Фабрици, когато бях 10–12-годишен. Друг филм, който много обичах, беше Рим — открит град11. Дължа филмовата си култура преди всичко на
моите родители, които често ни водеха на кино.”
7

Годениците, първият в Италия исторически роман, публикуван през 1827 г. от Алесандро Мандзони.

8

Английски поет и католически свещеник, йезуит, роден през 1844 г. в Статфорд, Есекс, и починал през 1889
г. в Дъблин.
9

Вилхелм Фуртвенглер (1886–1954) е германски диригент и композитор.

10

Ханс Кнапертсбуш, немски диригент (1888–1965).

11

Неореалистичен филм на Роберто Роселини, създаден през 1945 г.
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Както и да е: обичам най-вече трагическите творци, преди всичко по-класическите. Има едно хубаво определение, което Сервантес е сложил в устата на Караско, за да възхвали историята на Дон Кихот: „Децата не я изпущат от ръцете
си, младежите я четат, възрастните я разбират, а старите я възхваляват”.
Това може да е добро определение за класик.”
… Идват ми наум други автори и други произведения, които той [папа Франциск]
е цитирал при други поводи — и по-млади, и по-малко известни или по-регионални
автори. От Мартин Фиеро на Хосе Ернандес12 до поезията на Нино Коста13 и до
Il grande esodo на Луиджи Орсениго. Но си спомням също и за Жозеф Малег14 и
Хосе Мария Пеман15. И разбира се, за Данте и Борхес, но и за Леополдо Маречал16,
автора на Adan Buenosayres, El banquete de Severo Arcangelo и Megafon o la guerra.
И преди всичко за Хорхе Луис Борхес, с когото Берголио се запознава, когато е
едва 28-годишен преподавател по литература в колежа „Непорочно зачатие” в
Санта Фе. Берголио преподавал последните две години в лицея, подготвял момчетата по творческо писане. Имах подобен на неговия опит на същата възраст
в института „Масимо” в Рим, за който му разказах. Накрая го помолих да разкаже своята история.
„Беше рисковано начинание – казва той. – Със студентите трябваше да изучаваме Сид, но те не искаха. Те искаха да четат Гарсия Лорка. Накрая взех решение
да четат вкъщи Сид. А по време на занятията разглеждах авторите, които
учениците харесваха. Разбира се, те искаха да четат по-скоро „пикантните”
съвременни произведения като Невярната съпруга (от Лорка) или класика като
Селестина17 от Фернандо Ройес. Но докато четяха това, което в момента ги
привличаше, откриваха съвсем общо вкуса към литературата, към поезията – и
така преминаваха към други автори. За мен това беше важен опит. Приключих
програмата, но по неструктуриран начин, не както беше предвидено, а съвсем
естествено, както се получи при четенето на авторите. И този подход много
ми хареса. Не обичах да следвам установена програма, исках само да зная, повече или по-малко, накъде да продължа. След това ги оставях да пишат. Накрая
реших да прочета на Борхес два разказа на мои ученици. Познавах неговата
секретарка, която беше моя учителка по пиано. Борхес много ги хареса. И предложи да напише въведение към един сборник.”
„Свети отче, важно ли е творчеството в живота на един човек?”, питам аз. Той
се засмива и казва: „За един йезуит е изключително важно. Един йезуит трябва
да бъде креативен”.

12

Аржентински писател, живял от 1834 до1886 г.

13

Италиански поет (1886–1945).

14

Френски католически писател (1876–1940).

15

Испански журналист, поет, новелист и есеист (1897–1981).

16

Аржентински поет и прозаик (1900–1970).

17

Селестина (La Celestina) – средновековна драматизирана новела, първообраз на плутовския роман.

62

2013 / брой

10 (87)

Граници и експериментални полета
Да, творчеството е много важно за един йезуит. Когато папа Франциск прие
свещениците и сътрудниците на Civilta Cattolica, той акцентира върху още три
важни характеристики на културната дейност на йезуитите. Връщам се в мислите си назад към този ден, беше 14 юни. Спомням си, че преди срещата с групата в предварителния разговор той беше обявил една триада: диалог, разграничаване и граници. Постави особен акцент върху последната точка и в подкрепа
цитира папа Павел VI. В прочута своя реч пред йезуитите той е казал: „Навсякъде в Църквата, както и в най-трудните и екстремни области, в пресечните
точки на идеологиите, в горещите социални точки е имало и има сблъсък между
неотложните потребности на хората и вечното послание на Евангелието и там
винаги са били и са йезуитите”.
Моля папа Франциск за обяснение: „Вие ни помолихте да сме внимателни, за да
не изпаднем в изкушението да приспособим границите. Трябва да стигаме до
границата, а не да я одомашняваме и лакираме, за да я култивираме”. За какво
става дума? Какво точно искахте да ни кажете? Интервюто, което водя с вас,
е уговорено с една група списания, издавани от Обществото на Исус: какво желаете да им кажете? Какви трябва да са приоритетите им?
„Трите ключови думи, които отправих към Civilta Cattolica, могат да се разпрострат до всички списания на Обществото на Исус – вероятно с различни акценти
според техния вид и техните цели. Особено когато настоявам за границите, се
позовавам на необходимостта човекът, който работи в областта на културата,
да е вписан в контекст, в който той живее и мисли. Винаги е налице опасността да попаднем в капана да си представяме, че сме в опитна станция. Нашата
вяра обаче не е експериментална вяра, а вяра по пътя, историческа вяра. Бог
се откри като история, не като компендиум от абстрактни истини. Изпитвам
страх от опитни станции, защото в тях проблемите се опаковат и се отнасят
у дома, за да се опитомят, да се лакират – извън техния контекст. Не бива да
си носим границите вкъщи, а трябва да живеем на границата и да бъдем смели.”
Питам папата може ли да даде пример на базата на собствения си опит.
„Когато се говори за социални проблеми, едно е да се срещнем, за да изследваме
проблема за наркотиците в една бедна къща, съвсем друго е да отидем там, да
живеем там, да видим проблема отвътре и да го изследваме. Има едно гениално
писмо на отец Арупе до Centros de Investigacion y Accion Social (CIAS) за бедността, в което той ясно казва, че не може да се говори за бедност, ако нямаш опит
от директното потапяне в тези места, където живее бедността. Тази дума
„потапяне” е опасна, защото някои представители на ордени го бяха разбрали
като мода и така се случиха инциденти, защото не беше направено правилно
разграничаване. А то е наистина важно.”
„А има толкова много граници. Да си спомним за сестрите, които работят в
клиниките: те живеят на границите. Много съм благодарен на една от тях. Ко-
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гато в болницата имах проблеми с белия дроб, лекарят ми предписа пеницилин
и стрептомицин в определени дози. Сестрата, която се грижеше за мен, утрои
дозата, защото така го усети. Тя знаеше какво е длъжна да направи, защото
по цял ден беше при болните. Лекарят, който наистина беше способен, живееше
в лабораторията си, а сестрата живееше на границата и говореше цял ден с
границата. Да култивираш границата, означава да се ограничиш до една дистанцирана позиция и да се затвориш в лаборатория. Това са полезни неща, но
разсъждението при нас винаги трябва да тръгва от опита.”

Как човек разбира самия себе си  
Питам папата дали и как това се отнася и за една важна културна граница
като границата на антропологичното предизвикателство. Антропологията, на
която традиционно се е позовавала Църквата, и езикът, с който тя се е изразявала, остават валидна изходна точка, плод на мъдрост и вековен опит. Но
човекът, към който Църквата се обръща, изглежда вече не я разбира и приема
за достатъчна. Имам предвид факта, че днес човекът интерпретира себе си по
различен начин от преди, с други категории. И това се дължи също на големите
промени в обществото и на по-големите му познания за самия себе си.
Папата се надига, отива до писалището си и взима молитвеника – той е на
латински, леко изхабен от употреба. Отваря го на молитвата за деня с проповедите за петъка на 27-ата седмица. Прочита ми един абзац от Паметната
книга18 на Викентий Лерински: „И догмата на християнската религия трябва да
следва тези граници. Тя крачи напред, укрепва с годините, развива се с времето
и се задълбочава с възрастта”.
И така папата продължава: „Свети Викентий Лерински сравнява биологическото
развитие на човека с предаването на богатството на вярата от една епоха
в друга. То расте и укрепва в хода на времето. Следователно разбирането на
човека се променя с времето и така се задълбочава и човешката съвест. Помним, че робството и смъртното наказание са се приемали безропотно. Човек
израства в разбирането на истината. Екзегетите и богословите помагат на
Църквата да израсте в собствената си преценка. И другите науки и тяхното
развитие помагат на Църквата в това израстване на разбирането. Има второстепенни църковни норми и предписания, които преди са били валидни, но днес
са изгубили своята стойност и значение. Образът на Църквата като монолит,
който трябва да бъде защитаван докрай, е заблуда”.
„Впрочем във всяка епоха човекът се опитва да разбере и да изрази по-добре
себе си. Оттам с времето се променя и начинът, по който разбира себе си.
Едно е човекът, който се себеизразява във фигурата на Нике от Самотраки, а
друго – човекът на Караваджо, трето – този на Шагал, а четвърто – на Дали.
18

Св. Викентий е написал през 434 г. под псевдонима Перегрин своето съчинение, известно като
Commonitorium или Паметна книга за древността и всеобщността на вселенската вяра против безбожните нововъведения на всички еретици. Съчинението първоначално се е състояло от две книги. Втората е изчезнала
още приживе на св. Викентий.
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Формите, които изразяват истината, също могат да са различни. И това дори
е необходимо, за да се предаде евангелското послание в неговото непроменимо
значение.”
„Човекът е в търсене на самия себе си и в това дело той може да допуска и
грешки. Църквата е имала периоди на гениалност – например времето на томизма. Но тя преживява и времена на упадък на мисълта. Затова не бива например
да бъркаме гениалността на томизма с упадъчния томизъм. При размисъла за
човека Църквата трябва да търси гениалността, а не упадъка.”
„Кога следователно даден мисловен израз е неприемлив? Когато една мисъл изгубва от погледа си хуманното или когато дори се бои от хуманното или се
заблуждава по отношение на себе си. Мисълта, водеща до заблуждение, може да
се опише като Одисей пред песента на сирените или като Танхойзер, заобиколен
от сатири и вакханки, или като Парсифал във второто действие на Вагнеровата опера – в замъка на Клингзор. Мисленето на Църквата отново трябва да
придобие гениалност и все по-добре да разбира как днешният човек осъзнава
себе си, за да развие все повече собственото си учение и да го задълбочи.”

Молитва
Задавам на папата един последен въпрос за предпочитания от него начин на
молитва.
„Всяка сутрин отслужвам Часовете. Обичам да се моля с псалмите. След това
отслужвам литургия. Моля броеницата. Но това, което предпочитам, е вечерното обожание – дори когато съм разсеян или мисля за друго, или дори когато
заспивам при молитва. И тъй, вечер от седем до осем съм пред Светите дарове
за един час обожание. Но се моля и в себе си, когато чакам за зъболекар или при
други случаи през деня.”
„Молитвата за мен винаги е молитва-спомняне, изпълнена със спомени, с възпоминания, с размисъл за моята история и за това, което Господ е направил в
Своята църква или в определена енория. За мен е споменът, за който св. Игнаций говори в първата седмица на Размишленията при милостивата среща с
разпнатия Христос. И се питам: „Какво си направил за Христос? Какво правя
за Христос? Какво трябва да направя за Христос?”. Това е споменът, за който
говори и свети Игнаций в Размишлението за постигане на любовта, когато моли
да си спомним за получените благодеяния. Но аз зная също, че Господ си спомня
за мен. Аз бих могъл дори да го забравя. Но зная, че Той никога, никога не ме
забравя. Спомнянето е радикалното утвърждаване на сърцето на един йезуит.
То е спомняне за благодатта, спомнянето, за което се говори във Второзаконие,
размисъл за Божиите дела, които са в основата на съюза на Бог с неговия народ.
Това спомняне ме прави дете и също баща.”
С удоволствие бих продължил разговора. Но зная също, че – както папата веднъж
казва – „с границите не бива да се злоупотребява”. Разговаряли сме над шест
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Интервю

часа в продължение на три срещи на 19, 23 и 29 август. Предпочетох да не прекъсвам изказването, за да не изгубя връзката. Беше повече разговор, отколкото
интервю. Въпросите образуваха основата без ограничението на предварително
определени форми. И езиково преминавахме плавно от италиански на испански,
без да отбелязваме прехода. Нямаше нищо механично. Отговорите са родени в
диалога и в разсъжденията, които исках да предам, доколкото мога, синтезирано.
Превод от немски Людмила Димова
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Бернард Хила е роден през 1959 г. в Полша. На 8 декември
1984 г. полага обетите като член на Конгрегацията на
възкресенците, а на 10 май 1986 г. е ръкоположен за свещеник. Завършва богословие в Папския грегориански университет и педагогика в Папския салезиански университет
в Рим. Работи като помощник-ректор, а след това като
ректор в семинарията в Познан, както и като помощник
ректор на международния Collegium Resurrectionis в Рим. В
продължение на девет години е ректор на семинарията и
Висшия богословски институт на възкресенците в Краков.
От 2006 г. служи в различни енории в Италия. На 14 юни
2011 г. е избран за генерал-настоятел на Конгрегацията на възкресенците, като
19-ия настоятел след основателя на Конгрегацията Богдан Янски. Бернард Хила
беше на посещение в София по повод конференцията „Ватиканът – Полша – България”, организирана от Посолството на Република Полша, с която беше отбелязана 150-ата годишнина от началото на мисията на Конгрегацията на възкресенците в България.

Харизмата на възкресението
е харизмата на надеждата
С Бернард Хила, генерал-настоятел на Конгрегацията на възкресенците, разговаря Момчил Методиев

Нека да започнем с няколко думи за историята на Конгрегацията на възкресенците. В какъв исторически контекст се появява тя и защо точно във
Франция?
Конгрегацията ни е свързана със съдбата на полската емиграция след Ноемврийското въстание1 в Полша. Тази емиграция се разпростира из цяла Европа, но нейният център е във Франция. Сред тези емигранти се появяват и
осъзнати католици миряни. Може би е по-коректно да ги наречем християни,
защото сред тях има не само католици. В дебатите как да изглежда възродена Полша те защитават гледната точка за национално освобождение по
пътя на религиозното възраждане както на отделни хора, така и на цялото
общество. Наред с Адам Мицкевич, другата най-важна личност в тази група
е Богдан Янски. Той е главният носител на тази идея, около него се формира
група от емигранти, станала известна като „Дома на Янски”. Началото на
нашето общество се свързва именно с датата, на която е създаден „Домът
1

Ноемврийското въстание (наричано още полско-руска война 1830–1831) – неуспешно полско въстание
срещу Русия, което избухва в нощта между 29 и 30 ноември 1830 и завършва на 21 октомври 1831 г., чиято
цел е възстановяването на Полското кралство в териториите от 1772 г. Б. ред.
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на Янски” – 17 февруари 1836 г. Групата включва петима души, по-известните
от които са Пьотър Семененко и Хиероним Кайшиевич, признати за съучредители на обществото. Богдан Янски носи титлата учредител, а другите – на
съучредители. И двамата са участвали в Ноемврийското въстание. От цялата първоначална група, обединена в „Дома на Янски”, Семененко и Кайшиевич
продължават делото на Янски и след неговата смърт и шест години след
създаването на „Дома на Янски”, през 1842 г., те приемат свещеническо ръкоположение.
Но преди да направят тази крачка, дори преди създаването на „Дома на Янски”,
те изживяват дълъг път на завръщане към вярата. Както навсякъде из Европа,
така и в Полша през ХIХ в. са силни секуларните идеи. Янски губи вярата си,
когато е 16-годишен. Връща се към вярата едва през 1832 г., когато е на 26
години. Това става благодарение на Адам Мицкевич – двамата са били близки
приятели и Янски е сътрудник на Мицкевич. По време на срещите си те са разговаряли за вярата, за Бога, за католицизма и за славянския свят. Янски превежда
творбите на Адам Мицкевич на френски и ги подготвя за печат – точно той
предава за печат най-известната творба на полския поет – Пан Тадеуш. Това
съвпада и с началото на процеса на завръщане към Бога на Янски, което е много
радикално и става след няколкомесечен период на изповед и подготовка. Свидетелство за този процес е воденият от него дневник. В хода на тези промени
той разбира, че за да бъдеш добър християнин, трябва да правиш добро и да си
верен последовател на Христос, а за да твориш добро, трябва да промениш първо самия себе си. Чак тогава имаш правото да възвестиш на другите истината
на Евангелието.
Така се стига до създаването на обществото на възкресенците в Париж,
чийто център малко по-късно е пренесен в Рим, като една от причините за
това е нуждата от образование на неговите членове. Така по естествен
начин седалището му е установено в Рим, както продължава да бъде и до
днес. А години по-късно членовете му се връщат в Париж, за да работят сред
полската емиграция. В началото обществото се насочва към работа основно
сред поляци. Но много бързо възкресенците се превръщат в международно
общество. Към него се присъединяват италианци, после и холандец с немски
корени.
Как и къде се разпространява обществото? В началото то е концентрирано в
Италия, но малко по-късно е пренесено в Канада, където работи сред полската и
немската емиграция. Другото място, където отиваме, е България. Днес възкресенците работят в 15 държави от целия свят и в този смисъл ние сме международно общество. Не само защото работим в 15 различни държави, а и защото
възвестяваме Евангелието на 12 езика, а сред членовете ни има представители
на 10 различни държави. Присъстваме на всички континенти. Обществото ни
никога не е било много голямо, днес то също не е много голямо – наброяваме
общо около 400 членове. Но монашеският живот е знак, символ за останалите
хора. А този знак или символ, за да може да бъде влиятелен, да бъде вестител
на истината, трябва да бъде стойностен.
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Като православен, на мен ми е трудно да различавам различните общества в Католическата църква. Какво е отличителното в организацията и
духовността на възкресенците и как можем да ги различаваме от другите
ордени и конгрегации в католицизма?
В Католическата църква съществуват различни начини за навлизане в духовенството. Съществуват мирянски или светски структури – това са миряни,
посветени в католическата вяра, които обаче остават светски лица. На второ
място, съществува голяма група духовници, които приемат свещеническо ръкоположение. Наред с тези две групи, съществува и третата група – на монасите.
Някои монаси не са приели свещеническо ръкоположение и тях наричаме просто
братя. Други приемат ръкоположение и същевременно остават членове на същата монашеска общност. Тоест членове на една монашеска общност могат да
бъдат както хора, които според каноническото право се определят като миряни
(които не са духовни лица и остават в светския живот), така и хора, приели
свещеническо ръкоположение, и хора, които са монаси. Затова говорим за три
различни призвания, за три начина, по които Господ те е призовал към съответната общност. От гледна точка на конституцията на нашата вяра, Вторият
Ватикански събор сравнява монашеския живот с голямо дърво, което има общ
корен в Евангелието и множество разклонения. По различно време от общия корен са израснали различните монашески общности. Приемаме, че това се случва
в отговор на необходимостта, тъй като различните потребности изхождат
от Св. Дух. Те отговарят на различни нужди на Църквата и затова различните
монашески общества се фокусират върху различен аспект на духовния живот.
Наричаме това специфична мисия или харизма, дарена от Светия Дух. Разбира
се, това води и до различен вид духовност. Всяка една общност живее според
Евангелието, но същевременно се концентрира върху специфичен аспект, специфичен елемент. Нашата общност е концентрирана върху Възкресението. Съществуват различни общества, например успенците, които са работили включително в България и които са концентрирани върху Възнесението на Господа на
небето, пасионистите са концентрирани върху страданието, върху Страстите
Христови. Това не означава, че ние не обръщаме внимание на другите елементи,
а че акцентираме именно върху Възкресението. Като възкресенци, ние подчертаваме особено силно плода на възкресението. Този плод е преди всичко новият
живот, новият човек. Плод на Възкресението е спокойствието, покоят, радостта и надеждата.
Какво свързва възкресенците с България и в какво се състои тяхната дейност през годините?
Началото на нашата мисия в България е поставено по изричната молба на папа
Пий IХ към нашата тогава съвсем малка общност – тогава сме наброявали не
повече от 50 души. Това се случва през 1863 г. и тази молба на папата е свързана с първоначалната идея на Богдан Янски, според когото славянските народи
са натоварени с мисията да евангелизират светска Европа. В този контекст
папата ни моли да отидем и да работим сред славяните в България. Така въпреки
липсата на човешки ресурси през 1863 г. в България пристигат първите двама
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възкресенци, а в края на същата година – още двама. Разбира се, пристигаме
в България с мисията да укрепим във вярата онези българи, решили да приемат
унията със Западната църква, с Католическата църква.
Но нашата дейност не се ограничава само с това. Може да се каже, че дейността ни е новаторска и тя има истински икуменически характер, като основен акцент в нея е възпитателна и образователна дейност. Тя се извършва в съгласие
с девиза на нашата мисия – Истина, Любов и Доброта. Това са трите елемента,
от които произлизат всички останали правила. Отец Пьотър Семененко доразвива тази мисъл, като казва, че тези три правила въздействат върху съзнанието, волята и сърцето, под което той разбира чувствата на хората. От тази
концепция произлизат конкретните правила, които следваме в образователната
ни дейност. Тези методи и правила са дотолкова универсални, че преминават
границите между изповеданията. Кои са тези основни правила? На първо място,
това са правилата за доверие, далновидност, безкористност, доброта и милосърдие. Правилото да носим отговорност означава да можем да контролираме
себе си, но и умението да правим това в сътрудничество с другите. Следва правилото за любов към отечеството. То също се разбира в по-широк смисъл, тъй
като се разбира не само като уважение и любов към собственото отечество,
но и към отечеството на другите. Другите правила включват необходимостта
от уважение към индивидуалността на всеки, когото възпитаваме. Последното
е правилото за автентичност, т.е. животът ни да бъде пример за останалите.
Затова и когато възкресенците пристигнали в България, за да работят сред униатите, в нашите училища са се обучавали не само униати, но и българи, изповядващи
православието, и дори турци. Особен акцент в училищата се поставял върху изучаването на българския език – подготвяни са учебници и граматики. В този смисъл
може да се каже, че възкресенците носят в себе си идеята за икуменизма в различен исторически контекст, когато понятието икуменизъм въобще не е съществувало. Така например, когато турците си връщат Одрин, в нашето училище успяваме
да спасим много хора. Благодарение на уважението, на което сме се радвали, никой
не е посмял да влезе в сградата. Разбира се, в началото дейността ни е била
основно образователна, след това тя започва да бъде и църковна. Тази дейност
е имала моменти на възход и успех, имала е и моменти на упадък. Такива трудни
моменти са били войните, особено Първата световна война, след която ние губим
седалището си в Одрин. Също и Втората световна война. Но най-тежки опустошения върху мисията ни нанасят годините на тоталитарния комунистически режим.
Това е история, от която трябва да се учим и да си правим изводи. Наистина
днес ни е много трудно да се върнем към онези времена на хваление. А дейността, която днес осъществяваме в България, всъщност е много тясна. Реално в
момента в България работят трима възкресенци. Нямаме нито една образователна институция, в миналото загубихме своите училища. Но все пак имаме
активна дейност, грижим се за католиците от два обреда, преди всичко от източния, но също и от латинския обред. Ще се върна към казаното в началото –
искаме да бъдем ярък знак, а за това не е нужно да бъдем много. И много бих се
радвал, ако нашите възкресенци успяват да бъдат точно този знак.
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Доколкото имам поглед върху дейността на католическата общност в
България, впечатлението ми е, че католическите свещеници са настроени
много по-оптимистично, отколкото православните. Как се чувстват представителите на вашата конгрегация в България и можем ли да кажем, че
гледат оптимистично на бъдещето?
Не само членовете на нашата мисия се чувстват добре в България. Имаме много кандидати, които искат да дойдат в България. Много семинаристи са идвали
тук на практика, за да помагат на отците. Трудно намираме желаещи да работят в Германия, но за България желаещи винаги има. Поне четирима духовници,
които в момента се обучават, искат да дойдат тук, в България. А защо не идват? Защото нашата общност поддържа много широка дейност и този човешки
капитал трябва да бъде използван на различни места. Което ме кара да се върна
към плодовете на Възкресението. Плодът на новия живот и на Възкресението
е оптимизмът и надеждата. Харизмата на Възкресението е харизмата на надеждата. Това не означава, че всички възкресенци са оптимисти, със сигурност
има и такива, които не са. Всички ние сме застрашени от първородния грях.
Има една латинска поговорка, която казва, че не може да се даде това, което го
няма. Ние даваме това, което имаме. Даваме това, което искаме да постигнем,
за което работим. Нашата духовност, това, което изповядваме в работата си
с другите, е, че трябва да започнем от работата върху самите себе си. Това е
един от заветите на Богдан Янски. Блаженият папа Йоан-Павел II също казва, че
мисионерската дейност има два аспекта – аd intra, т.е. към себе си, и ad extra –
към другите. Т.е. мисията на нашата общност започва не от България, Германия,
Полша, а от работата върху самия себе си. За да притежаваме нещо, което да
можем да отдадем на другите. Тук ще се върна към мисълта на Пьотър Семененко, който е голям философ и теолог и който казва, че всеки човек е целият
свят. Да промениш един човек означава да промениш себе си, но това означава
да промениш и целия свят.
В историческата съдба на Полша и България могат да се открият много
прилики, но и съществени разлики. Как оценявате дългосрочните последици
от комунизма за вярата и Църквата в Полша и България? До каква степен
според вас може да се говори за обвързване на религиозно и национално в
Полша и България?
Ще се опитам да подходя по малко по-различен начин. Католическата църква е
най-голямата Църква в Полша и тя има най-много последователи. Но в Полша
многобройни са също така православните, има големи реформаторски общности,
както и други религии – мюсюлмани, евреи, включително и будисти. Предполагам,
че в България също има различни религиозни общности. Мисля, че основната
разлика се състои в това, или поне аз така го разбирам, че в България православието е народна религия. В Полша католическото изповедание никога не е било
народна или национална религия. Католическата църква винаги е била църквата
на мнозинството от поляците, но никога не е била национална църква. В полския
контекст носител на християнските ценности е не само Католическата църква,
а всяка една църква, основана на библейския текст.
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Според мен в България съществува известен страх от другите църкви. Много
често, когато ние предприемем някаква дейност не само като общност на възкресенците, а като Католическа църква, дейността ни не се приема добре. Дори
когато тази дейност е в полза на обществото или е чисто социална.
Втората част от въпроса беше свързана с комунистическото наследство. Можем да говорим за различни ефекти от комунистическия режим и от злото,
което е следствие на този режим. За мен най-голямото зло в тази система се
състои в това, че тя винаги е поставяла човешкото същество на второ място,
в зависимост от държавата, която винаги е била на първо място. Човекът никога не е стоял в центъра. Докато човекът всъщност е най-голямото, той заема
най-висше място в мирозданието. Той е създаден по образ и подобие Божие. И
той заема централното място в света, в който живеем. Затова в заключение
ще се върна към нашия учредител Богдан Янски. Не е само комунистическият
режим причината ние отново да живеем в твърде секуларен свят. Има много
други причини, които пречат на хората да живеят с вярата и да бъдат близо до
нея. Янски казва, че като славянин, той има една специална мисия към Европа. И
аз пожелавам на българските и на полските християни да носят в себе си толкова оптимизъм и надежда, че чрез нея да успеят да променят Европа и света.
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Славянският аспект в
българската мисия на
възкресенците
Разглеждайки въпроса за славянския аспект в българската мисия на възкресенците, ще се огранича единствено в рамките на ХIХ в., когато славянските народи,
с изключение на Русия и значително по-малко влиятелната Черна гора, са лишени от собствена държавност. В тези обстоятелства в периода на национално
Възраждане се създава въображаемият свят на единната етническа общност,
основана върху славянската култура и авторитета на св. св. Кирил и Методий.
В краткия период между 1815 и 1830 г. в полската писменост популярна става
идеята, че всички славянски народи са част от една общност, а поляците и
руснаците поради проявената в миналото смелост и борбеност са славянските
народи, натоварени с мисията за спасяване на европейската култура. След този
кратък период в полската писменост надделява тенденцията на враждебност и
неприязън към православна Русия.
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Причина за критичното отношение към поддържането на всякакви общностни
връзки с Русия е мнението, че точно схизмата между Църквите е причина и за
разделението в славянския свят и за формирането на отделните национални
характери. Тази неприязън е подхранвана допълнително от чувството за превъзходството на католицизма над православието в контекста на действията на
руските власти срещу Конгресна Полша1, както спрямо нейните жители, така и
спрямо полските емигранти в Париж. Във френското обкръжение на емигрантите, в атмосфера на постулатите за сътрудничество между народите, в това
число и между славянските, Богдан Янски (1807–1840) – идеен водач на съществуващата в Париж католическа религиозна общност, позната като „Дома на
Янски”, прецизира целите на учредената конгрегация. През 1836 г. в документа
„За правилата, целите и средствата на Патриотичната конфедерация на католиците”, той записва, че сред нейните цели са и:
Установяване на отношения с побратимените народи, състоящи се на първо
място в споделянето с тях на нашите виждания, изследване на тяхното минало
и запознаването на нашите членове с него. Вторична цел на сдружението е полагане на усилия за създаването на Обща конфедерация на полските изгнаници,
която да се основава на религиозни и обществени правила. Последната цел е
подготовка за създаването на Повсеместна конфедерация на славяните с цел
защитата на тяхната вяра, свобода и отечество. Средствата, които патриотичното сдружение ще използва, за да постигне тези цели, са:
1.
Публикуване в печатна форма на съответните документи и писма
2.
Мисионерска дейност и кореспонденция
3.
Научна работа в областта на нашата вяра и проблемите на нашето
отечество
4.	Вътрешна организация на членовете на сдружението и разпространението сред тях на съответните религиозни и граждански правила.2
Като една от „наложителните” задачи пред младото религиозно общество Янски определя работата сред другите славянски народи.3 Още в Рим, докато диктува предсмъртните си препоръки за бъдещето развитие на новосъздадената
католическа общност, Янски отбелязва необходимостта от обучение на семинаристи в латински и униатски обред4. Както отбелязва в своя коментар авторът
на монография за възкресенците Джон Ивицки, руската политика в продължение
на половин век прави невъзможно установяването на конгрегацията в Конгресна
Полша. Това улеснява приемането на идеята за търсенето на други територии
за апостолско служение.5 Посоките на развитие на мисията се определят от
действията на папството, насочени към обединение на православните хрис1

Конгресна Полша – популярното име за Полското кралство след Виенския конгрес от 1815 г., след който
източната част на Полша е присъединена към Русия чрез лична династическа уния. Впоследствие Полша все
повече се превръща в интегрална част от Руската империя. Б. ред.
2

B. Jański, Dziennik. 1830 – 1839, разчел оригинала и обработил: A Jastrzębski, Rzym 2001, s. 432.

3

J. Iwicki, Charyzmat zmartwychwstańców. Historia zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, превод: J.
Zagórski, Katowice 1990, s. 33.
4

Ibidem, s. 99

5

J. Iwicki, s. 63
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тияни с Римската църква, основание за което са незначителните догматични
разлики. Това мнение съвпада с мислите, изложени в енцикликата на Пий IX от
1848 година In suprema Petri Apostoli Sede. Колкото до целите на Конгрегацията
за разпространение на вярата, те се определят от комисията на кардиналите
Pro Negotiis Orientalis, която се занимава с верските проблеми в християнските
територии на Османската империя. Скоро след това възкресенците се включват в тази дейност на Римското папство.
Хиероним Кайшиевич (1812–1873), близък сътрудник на Янски и един от създателите на Конгрегацията, формулира тези мисли в своите поетически опити, в
които настоява, че славяните, начело с Полша, могат да изиграят важна роля за
завръщането към правата вяра на Русия.6
Възкресенците се насочват към осъществяването на идеята за „обединението
на Църквата в славянския свят“ след Кримската война – повече от десет години
след смъртта на Янски, когато Конгрегацията за разпространение на вярата
започва да изпраща мисионери на Балканите. Първите такива опити са направени от Хиполит Терлецки (1808–1888), известен привърженик на идеята за църковно единение и убеден привърженик на месианската роля, която Полша трябва
да играе по отношение на Русия и другите „славянски схизматични държави“. В
своите писма той подчертава необходимостта от старателна подготовка на
мисионерите за такива действия и апелира за създаването на Славянски колеж
в Рим, който да подготвя духовниците включително за работа сред шестте
милиона славянски „схизматици в Турция“, където трябва да бъдат изучавани
славянски езици, между които църковнославянски, руски, сръбски и илирийски7.
След поражението на Русия в Кримската война в българските земи се задълбочават процесите на национално Възраждане и самоосъзнаване. Това ражда
разнообразни идейни течения, които ще изведат българите до създаването на
независима държава и собствена Църква. Освен руското влияние, което акцентира върху славянско братство и общата принадлежност към Slavia Ortodoxa, в
българските национални територии започват да се усещат влияния от Гърция,
Сърбия и Западна Европа. Сред тях е и влиянието на Полша, което до известна
степен насърчава негативното отношение на българите към Русия. Поляците,
които работят на тези територии, също често акцентират върху кръвното
братство и принадлежността към един и същ славянски етнос. Въпреки че първите поляци се появяват по българските земи още след ноемврийското въстание8, а следващите – след въстанието в Унгария9, най-значимата група от тях
пристига именно след Кримската война, в която поляците воюват на страната
на Високата порта. Заселвайки се в Османската империя, поляците започват да
разпространяват сред славяните антируска пропаганда.
6

O. Hieronim Kajsiewicz, „Przegląd Lwowski” 1878, z. 17, s. 227.

7

Smolikowski, Historya Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. 4, Kraków 1896, s. 257–260.

8

Ноемврийското въстание (1830–31) – неуспешно въстание в Полша срещу Руската империя.

9

Унгарското въстание от 1848 г. започва като част от европейските революции от 1848 г. и кулминира във
война за независимост на Унгария от Хабсбургската империя. Б. ред.
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Такова е убеждението както на пратеника на Адам Чарториски10 на Изток Владислав Йордан (1819–1891) така и на Михал Чайковски (1804–1886)11. Според политическите препоръки, изработени в „Хотел Ламбер”, източната акция трябва
да послужи като средство за борба срещу Русия, а чрез апелите за реформи в
Турция и за подобряването на положението на християните трябва да се насърчи
чувството за етническа връзка с балканските славяни. По тази причина на българските земи започва да се гледа като на една от най-важните територии за
полска активност в целия регион. Още през първата половина на века Чайковски
оказва подкрепа на българските духовници Иларион Макариополски (1812–1875) и
Неофит Бозвели (oк. 1785–1848) в техните усилия за създаване на независима от
Гръцката патриаршия национална църква. Бозвели дори изпраща на Чарториски
благодарствено писмо, в което го моли да продължи да оказва подкрепа на българите.
Въпреки това българските стремежи за независима църква и за освобождение от
турско владичество остават неосъществени. Продължаващото господство на
гръцките духовници става причина българският църковен въпрос, както се определя в научната литература стремежът за получаване на автокефална Църква,
да стане отново актуален. Наличието на множеството идейни течения по това
време става причина за появата и на многобройни идеи как да бъде разрешен
този въпрос. Някои търсят помощта и подкрепата на Русия, други – като представителите на радикално настроената млада българска интелигенция начело
със Стоян Чомаков (1819–1893), се ориентират към предприемане на самостоятелни опити за създаване на независима Българска църква.
Сред гласовете, които настояват за освобождението на Българската църква
от гръцка опека, се появяват и такива, които предлагат установяване на уния
с Рим. Сформира се движение за възстановяване на контактите с Латинската
църква и на Балканите постепенно започва да се активизира католическата
пропаганда. Главен привърженик на установяването на църковна уния става ученикът на отците лазаристи Драган Цанков (1828–1911), който по-късно участва в Учредителното, Първото велико народно събрание на Княжество България
(1879) и заема длъжността на министър-председател. Години по-късно за него
в Полша се пише, че е „един от най-безкористните радетели на сближаването
на България с Европа”. Мотивите за неговата активност в полза на сближаването на България с Рим обаче са оценени критично от възкресенеца Павел
Смоликовски (1849–1926), който приписва на Цанков преди всичко стремеж към
интриги и желание за осъществяване на лични амбиции. Това мнение се дължи на
оттеглянето на Цанков от членство в Униатската църква през 1862–1863 г. и
връщането му към православието.
10

Княз Адам Чарторски (1770–1861) – полски държавник и дипломат, който след потушаването на Ноемврийското въстание в Полша оглавява полската емиграция в Париж. Там създава дипломатическа структура
с представителства в цяла Европа, която работи за полската независимост, станала известна в литературата
като „Хотел Ламбер”. Б. ред.
11
Михал Чайковски (1804–1886) – известен също като Садък паша – полски патриот и писател, който по
време на Кримската война минава на турска военна служба с надеждата поражението на Русия да доведе до
освобождението на Полша. Б. ред.
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Възникването на идеята за съюз с Рим и опитите за формиране на Униатска
църква на българска територия създават и формалните предпоставки за работа
сред балканските славяни. От българска страна идеята за обединение със Западната църква, насочена срещу гръцката църковна йерархия, е представена за
пръв път именно от Драган Цанков през 1857 г. В това течение, намерило израз
в усилията за създаване на Униатска църква, участие взимат и поляци, свързани
с Конгрегацията на Възкресението, които се позовават на етническо родство
с българите. В унисон с философията на своя учредител Богдан Янски, те искат
да се противопоставят на „езическите влияния, като проповядват християнско
възпитание“. Тази дейност е разяснена от Владислав Квиятковски в съчинението
му по повод 100-годишнината от създаването на конгрегацията, позовавайки се
на материалите на Янски:
Католицизмът ни сдружава с другите славянски народи, които се стремят към
свобода. Той определя целта на действията, които предприемаме спрямо мнозинството в Славянския свят, ориентирано към Гърция, затова и една от нашите
най-важни цели трябва да бъде борбата срещу схизмата.12
Пратеникът на Чарториски Владислав Йордан поддържа близки контакти с Цанков и подчертава в своите изказвания значението на униатската идея за българите, виждайки в нея преди всичко още един елемент от политическата война
с Русия.
Действията, довели до установяване на уния, започват с молбата на вярващите от Кукушката епархия (Кукуш, днешен Килкис в гръцка Македония) към папа
Пий IX да бъдат приети в църковно общение (1859). На 30 декември 1860 г. в
Константинопол пристига делегация от около двеста души, натоварена със задачата да проведе преговори с папските представители, където тя представя и
петиция, подписана от 2000 души, в подкрепа на унията с Католическата църква. Подписаният акт за унията, който трябвало да бъде одобрен от папата, се
позовава на връзките на българите с Римската църква в миналото, както и на
значението на българите за успеха на делото на св. св. Кирил и Методий:
Досега християнският свят беше забравил, че благодарение на светите апостоли Кирил и Методий българският народ е имал отделна, национална и канонична
йерархия, свързана със Светата вселенска римска църква със синовни връзки.
Българският народ, стремейки се да запази чистотата на вярата, приета от
Светите апостоли, реши да скъса връзките с антиканоничната патриаршия и
да предаде своята духовна майка – Българската църква, под покровителството
на Светата вселенска църква.13
Скоро след това събитие сред поляците се чуват радостни гласове от „завръщането към правата вяра“ на българските „славянски братя“. Едно такова
12

W. Kwiatkowski, Historia zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w stuletnią rocznicę jego założenia,
Albano 1942, s. 11.199.
13

H. Kajsiewicz, O Unii bulgarskiej. Rys historyczny, Paryż 1863, s. 44-45.
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мнение е изказано в поемата на свързания с полските емигранти в Париж поет
Юзеф Залески „Хвала на Бога“, която с въодушевление описва дейността на
Римската курия на Балканите и опитите за установяване на църковна уния.14
Перспективата за одобрението на унията не само легитимира принадлежност
та на българите към славянската общност, но и подхранва надеждите за ограничаване на руското влияние в тази част на Балканите. Наред с това Залески
предлага евангелизаторската мисия да бъде осъществена от поляците, доказали в миналото смелостта си в битките в тези територии. Според автора,
който е в приятелски отношения с отците възкресенци, точно поляците трябва
да поемат ръководната роля в мисионерската работа сред славяните заради
техните страдания в миналото.
Пий IX утвърждава унията с Рим на 22 януари 1861 г., а през април същата година архимандрит Йосиф Соколски е ръкоположен за епископ. Приемайки това
достойнство, той се заклева във вярност и лоялност към Римокатолическата
църква. Научавайки тази вест, княз Адам Чарториски обещава финансова подкрепа за полската мисия и се ангажира да подкрепя полските духовници и в бъдеще,
ако бъдат лишени от други доходи.
Папата обаче се въздържа от установяването на патриаршия, която съгласно
формалните изисквания трябва да включва половин милион вярващи и да има няколко диоцезни епископи. Въпреки че броят на вярващите от Българската униатска църква нараства много бързо в началния период на нейното съществуване,
той не достига изискваното от Рим равнище. През юни 1861 г. регистрираните
в главната канцелария на унията в Константинопол членове са 14 500 души, появяват се и нови кандидати за членство.
Папата, заинтересован от успеха на движението сред християните на Балканите, поставя на своя специален наместник задачата да проучи положението на
място. Въпреки че по българските земи вече съществуват училища на френската Конгрегация на лазаристите и работят духовници от обществата на пасионистите, капуцините и успенците, за папски наместник е избран поляк, което
се обяснява с етническата близост на славяните и приликите в техните езици.
Мисията е поверена на базирания в Рим Хиероним Кайшиевич. Плод на неговото
проучване из българските земи, което продължава от 5 до 23 октомври 1862 г.,
са наблюденията и размишленията за миналото на българите, в които прави и
препоръки относно перспективата на тяхното духовно развитие под опеката
на Римската църква.
В своите пътеписи Кайшиевич се спира на връзките на българите с латинската
цивилизация. За тяхното отдалечаване от Европа той обвинява съседна Гърция,
а за причина за всички страдания на този народ посочва дейността и отношението на фанариотите към славяните. Той пише: „ако не беше фаталното
гръцко влияние в тяхната история, българският народ можеше да бъде католи14

J. B. Zaleski, Chwała Bogu! Hymn Polski na wiadomość o nawróceniu się Bułgarów, Paryż 1860, s. 1–4.
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чески народ за пример”15. Според духовника католицизмът може да им осигури
полагащата им се висока позиция сред цивилизованите народи на Европа и ще
обогати тяхната култура.
За Кайшиевич аргумент в защита на по-високото ниво, което носи със себе си
латинската цивилизация, е положението на българските католици, които въпреки преследванията остават верни на Рим и бранят българската традиция – според автора в това отношение те могат да бъдат пример за другите християни.
Наред с това, според него Светият престол трябва да подкрепя стремежите
на българите за единение с Католическата църква, а вярващите от Франция и
католическите славянски земи трябва да подпомагат тези усилия. Напомня, че
по-ранните опити за сътрудничество между двете църкви завършват с неуспех
заради вътрешните борби и особено заради ереста на манихейството16, допринесли за това държавата да изгуби за пет века своята независимост.
Само България се срина до основи: защо? Заради нейната история, многобройните предателства към Бога и Църквата, безчислените жестокости и опустошения, които напълно оправдават Божието наказание и ударите, понесени
от бича на историята. България беше развъдник на ереси, на отвратителното
манихейско учение.17
По-нататък той обяснява, че в миналото думата „българин се беше превърнала
в обида за западните християни“18, а страданията, с които се е сблъскал българският народ по време на турското владичество, са наказание за вероотстъпничеството и отхвърлянето на правата вяра. Кайшиевич, който е критичен към
откъсването в миналото на Българската църква, гледа обективно на постиженията на Русия по българските земи. В своя доклад той твърди, че именно Русия
допринася в най-голяма степен за подобряването на положението на жителите
на тези региони.
Обръща внимание и на факта, че опитите за възстановяване на независимостта на Българската църква с помощта на Русия са се оказали неуспешни, поради
което българите се обръщат за помощ към Рим. Допълнително пратеникът на
папата подкрепя мнението за разделението на Европа на западна и източна
част, подчертавайки превъзходството на първата и същевременно утвърждавайки стереотипа за българите като варвари, за които единственото разумно
решение е да приемат опеката на Латинската църква. Според Кайшиевич това
е начинът, по който този народ може да се зачисли към по-добрата част на
Европа.
O! Нещастни мои братя, братя от същото племе, братя, обединени от светото
15

H. Kajsiewicz, O Unii bułgarskiej..., Paryż 1863, s. 17.

16

Има се предвид сектата на богомилите, чиято система от разбирания за света и живота и чието разпространение в България са предмет на обширно изследване през XIX в. Виж: G. Szwat Gyłybowa, Haeresis bulgarica w
bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku, Warszawa 2005.

17

H. Kajsiewicz, op. cit., s. 34.

18

Ibidem, s. 35.203
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кръщене. Позволете ми да ви кажа истината, която се надявам да достигне до
вас. (…). Когато ви видях в този дълбок обществен, умствен и морален упадък,
огорчението ми се насочи не срещу вас, а срещу гърците, които ви доведоха до
това окаяно състояние; тогава казах на някои от вас, че докато съм жив, ще
бъда българин и няма да спра, доколкото ми позволяват малките ми възможности
да лекувам раните, които гърците са ви причинили. (…) Мразите гърците, но
обичате техните грешки – високомерие, подкупност и лицемерие. Приличате на
възпитани по немски образец славяни, които с германска педантичност говорят
срещу германците. (…) И дори да успеете да се освободите от гърците, ще
паднете в ръцете на също толкова лошия Синод в Петербург. Но ако искате да
сте истински християни и европейци и да запазите славянското богослужение,
което ви е дарено от Рим и което той не ви забранява; обединете се тогава с
Рим като син с баща си, в духа на покаяние и любов позволете той да ви възпитава. От самото начало вашата съдба, присъща на вашия двойствен азиатскоевропейски, туранско-славянски произход, е била чрез богослужението да бъдете
част от Изтока, а чрез духа и цивилизацията – част от Рим и Запада. Толкова
пъти вече погубвахте Божия дар и ако сега, след пет века наказание на бича
Божий, не вземете правилния и почтен избор, презрени от турците, презрени
и намразени от гърците, ще бъдете изоставени и от Запада, благодарение на
който светът научи за вас, и тогава думата българи отново ще бъде синоним
на презрение и ругателство.19
Авторът настоява, че мисионерската дейност сред българите може да бъде
предвождана от поляците, което ще бъде реализация на тяхното историческо
призвание в славянския свят. В годината, в която се честват 1000 години от
началото на великоморавската мисия на св. св. Кирил и Методий – през април
1863 г., от Рим към Константинопол тръгват първите полски възкресенци –
Игнаци Качановски (1800–1873) и брат Марчин Янос, които ръководят българската мисия. Още през август същата година в Одрин, наложил се за център
на Конгрегацията, е открито основно училище, където се преподават френски
и български език и се изучава катехизисът. Няколко месеца по-късно в Одрин
пристигат и следващите духовници – Томаш Бжеска (1818–1900) и Франчишек
Зерер. След година пристигат още няколко членове на Конгрегацията – Шимон
Кобжински (1834–1903) и Бартоломей Моравиец (1834–1903).
Появата на поляците, които трябва да предвождат мисията, предизвиква разнопосочни реакции. От една страна, популярно става мнението, че поляците са
предопределени да реализират мисията на Балканите. Подобно виждане развива
писателят и член на „Хотел Ламбер” Бронислав Залески (1819–1880), приятел
на Кайшиевич. Според него само поляците могат да се справят със задачата
за сближаване между българите и Рим, тъй като „благодарение на близостта
между техните езици и до известна степен в обичаите и характерите им, за
тях българите са по-познати и достъпни, отколкото за хората от Запад“20. От
друга страна, полското участие в мисиите се натъква на критичната оценка
19

Ibidem, s. 63–64.204.

20

B. Zaleski, Ksiądz Hieronim Kajsiewicz, Poznań 1878, s. 219.
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на архиепископ Рафаил Попов, който не е съгласен с одринските възкресенци,
твърдейки, че „те искат да използват българското дело за полска пропаганда“21.
Въпреки трудностите, като финансовите проблеми и активността на Русия по
създаването на нови училища по българските земи и разпространяването на
антикатолическа пропаганда22, членовете на Конгрегацията успешно ръководят
училище с интернат за деца (с най-известния колеж в Одрин), създават семинария за кандидатите за свещеници в този обред, приспособяват литургични книги
за богослужение на български език, а не след дълго (през 1866 г.) тяхно второ
седалище става Малко Търново.
Когато през 1869 г. пристигат новите мисионери, за да работят по българските земи, тук вече съществуват две училища с параклиси, единият по латински,
а другият по източен обред. Но предубежденията към дейността на поляците,
съпътстващи мисията от самото начало, трудно се преодоляват. Българите се
опасяват, че децата в училищата, ръководени от възкресенците, ще забравят
родния си език и ще бъдат принудени да променят своя обред. Постепенното
преодоляване на тази неприязън става възможно благодарение на високото равнище на обучение в одринското училище, където се обучават деца от различни
вероизповедания и народности, а говоримият език е българският. Не след дълго
се виждат и първите положителни резултати от дейността на колежа – неговите випускници са търсени и лесно си намират работа в институциите на
Румелия23.
Същевременно през 1870 г. по силата на султански ферман е създадена независимата Българска екзархия, която се простира в онези територии от империята,
където поне две трети от населението е съставено от българи. Въпреки че
дейността на Конгрегацията за разпространение на вярата не спира, а полските възкресенци продължават да ръководят католическите мисии на Балканите,
както след много години ще напише историкът на Конгрегацията Джон Ивицки,
„въпреки усърдието и усилията на възкресенците униатският въпрос в България
се превръща в изгубена кауза“.
На причините на неуспеха на унията се спира и дългогодишният служител на одринската мисия Павел Смоликовски, който работи в България от 1874 до 1882 г.
Говорейки за положението на българските вярващи, той отбелязва, че вековете
господство на гръцките духовници са породили страх, че мисионерите ще наложат латинския обред в Литургията, и са утвърдили у вярващите убеждението,
че „свещеникът, религията и обредът са средство единствено за изкореняване
на народността“24. Като други трудности при функционирането на римските мисии в България той посочва слабата вяра на българските епископи и мотивите,
21

L. Widerszal, Najnowsze studia (1914–1935) o epoce bułgarskiego odrodzenia narodowego, „Przegląd
Historyczny” 1936, t. XXXIII, z. 1, s. 156.

22

J. Iwicki, op. cit., s. 216.

23

Listy o Wschodzie do redaktora pisma „Dobry Pasterz”, Lwów 1883, s. 61.206

24

Ibidem, s. 59–60.
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които ги карат да се присъединят към унията. Цитирайки изказване на униатския епископ Нил Изворов, Смоликовски казва, че православните епископи са били
напълно лишени от вяра, а главната причина за тяхното присъединяване била
финансовата – заставането на страната на унията им обещавало постоянна
заплата, която се надявали да получават от папския пратеник в Константинопол25. Според него българският народ е безразличен към въпроса за църковната
принадлежност. Опитва се да докаже, че лекотата, с която българите сменят
своите религиозни убеждения, се дължи на „религиозно безразличие”26.
Все пак, както отбелязва Смоликовски, нещата стоят по-добре сред по-младото
поколение български духовници, особено сред възпитаниците на одринската семинария и свещениците, обучавани в Рим. Според полския възкресенец схизмата
от втората половина на XIX век се дължи преди всичко на стремежа за създаване на национална църква.27 От значение, както пише той, е и магическото мис
лене на българите. Пример за това е разпространението на календари, в които
се изброяват дните, в които не е позволено да се изговарят определени думи
или човек трябва да се въздържа от всякакъв вид работа, за да се предпази от
злощастие.28
За дейността на католическите мисии и за пътя на Българската църква към независимост разказва след повече от 10 години друго духовно лице – редакторът
на списание Католически мисии Юзеф Холубович (1835–1887)29. Той се основава
на разкази на полски свещеници, описания на мисионерската дейност, годишници,
посветени на разпространяването на вярата, и на книгата на географа Феликс
Каниц Donau – Bulgarien und der Balkan (Дунавска България). За Холубович, както
и за цялото латинско духовенство българите просто са схизматици. Подобно
на Кайшиевич и Бронислав Залески, като причина за участието на поляците
в католическата мисия по българските земи Холубович посочва тяхната принадлежност към славянското семейство. Убедено представя доводи, че именно
поляците като славяни трябва да се интересуват от съдбата на българите
като побратимен с тях народ. Когато говори за връзките, които ги свързват с
българите, той го прави от позицията на по-силен и осъзнат славянин, член на
правилната църква:
Наистина е настъпил моментът да протегнем ръка на горките славяни и особено
на тези, които от няколко столетия превиват гръб под турския ярем, попаднали
под пагубното влияние на исляма и схизмата. Те са наши братя – обединява ни
не само славянството, но и страданието, и колкото повече страдат те, толкова
по-достойни са за нашата помощ.
Българският народ, преживял няколко столетия на най-жестоко робство, пре25

Ibidem, s. 6–7.207.
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Ibidem, s. 10.
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Ibidem, s. 18.
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Ibidem, s. 14.

29

J. Hołubowicz, Bułgarya, jej przeszłość dziejowa i jej obecne narodowe i religijne odrodzenie, Kraków 1885.
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вивал гръб под тежестта на двойната тирания – мюсюлманската и гръцката,
който беше обречен на гибел, на заличаване на всички национални черти и поглъщане от поробителите, през първата половина на този век възкръсна за нов
живот. В него се събуди чувството за собствена националност, което изглеждаше заличено завинаги. Българският народ болезнено усети унизителното си
положение. Чрез контакти с другите славянски народи той опозна миналото си
и делата на своите предци и поиска отново да стане славянски народ. Разбра,
че за постигането на тази цел е необходима просвета, но не просветата, налагана от извечните врагове, гърците, които искаха да погърчат българите, а
просвета разбираема и достъпна, просвета, разпространявана на техния език.30
Полските автори, които говорят за Балканите, представят българите като спокойни, работливи, благоразумни и привързани към семейството. Характерните
за тях спокойствие, ведрост, сърдечност и простота31 са сочени като техни
особености, които ги отличават от недолюбваните гърци. Холубович, както
и по-рано Кайшиевич, твърди, че дори и само по „чертите на лицето може да
се различи простодушният българин от хитрия грък“32. Според автора именно
гръцката църковна йерархия е причина за пропуските в образованието на по-нископоставените български духовници, сякаш тя целенасочено се опитвала да ги
държи напълно неуки и унизени. Според него разликата между попа и обикновения
селянин се състои в това, че първият от тях може да чете, а понякога дори и да
пише33. В своя коментар Холубович защитава тезата, че българите са преживели няколкото века турско и гръцко потисничество благодарение на контактите
си с другите славянски народи. Според него именно това им позволява по-късно
да опознаят собственото си минало и да се научат на родния си славянски език,
а не на гръцки.34
Повече от десетгодишната времева дистанция от началото на мисията позволява на Холубович да разкаже и за нивото на интереса сред българите към
църковната уния. Той отбелязва, че то е ниско, тъй като „през 1861 г. само
малка част от народа се решава чрез решителна крачка да разреши трудностите по единствения разумен и правилен начин, приемайки унията с Рим“35. Освен
това авторът посочва и проблемите, с които се сблъсква мисията. Причина за
тях, от една страна, са действията, насочени срещу Католическата църква,
и загрижеността за единството на българите. Друга част от затрудненията
са свързани с политиката на Русия и с тайнственото изчезване на главата на
униатската църква – първия ръкоположен в Рим български екзарх Йосиф Соколски.
30

J. Hołubowicz, op. cit., s. 245–246, 262–263.
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Ibidem, s. 23. Анализ на генетично-историческия типаж на простодушния българин в писмените материали
прави T. Dąbek Wirgowa, Pochwała prostaczka w literaturze bułgarskiej XVIII i XIX wieku, [w:] Kategoria narodu w
kulturach słowiańskich, под редакцията на: T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Варшава 1993, стр. 61–69.
32

J. Hołubowicz, op. cit., s. 28.
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Ibidem, s. 35. Сходни изказвания за нивото на образованост на българското духовенство цитира P.
Smolikowski, Listy o Wschodzie… Има основания за подозрения, че Холубович използва именно неговите текстове за източник на своето съчинение.
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Според някои източници руснаците го принуждават да се оттегли и да замине
първо за Одеса, после за Киев, където живее до края на живота си. Неговото
решение да се откаже от функцията на униатски епископ едва два месеца
след встъпването в длъжност е прието негативно и подкопава доверието на
вярващите към църковната уния. Привържениците на унията третират този
отказ като отстъпничество.36 Сред причините за неуспеха на Рим е също така
и насажданият негативен стереотип по отношение на католиците. Както забелязва Смоликовски, този стереотип се популяризира както от гърците, така
и от привържениците на независимата българска църква. Именно те разпространяват негативни мнения за мисионерите, като твърдят, че католиците са
прокълнати, защото телата им не се разлагат след смъртта им, или като плашат колебаещите се българи с разкази, че в Одрин духовниците се препасват с
въже или колан, за да могат да душат умиращите, след като им дадат последно
причастие.37
За страничните наблюдатели доверието в подобни слухове е доказателство за
изключителната суеверност на българския народ, както и за повърхностното
ниво на неговата вяра. Холубович констатира, че интересът на българите към
религията не е плод на духовна потребност, а е плод на пробуждането на тяхното национално самосъзнание. Според него водачите на българското национално
движение използват религията единствено за да подчертаят националната изключителност, което в по-далечна перспектива би било негативно за Рим:
Мнозинството от тези хора бяха равнодушни към религията; те издигнаха знамето на религията, защото осъзнаваха, че тя ще увлече народа и ще го обедини.
Но именно това подчинение на Църквата на политиката оказа пагубно влияние
върху унията.38
Както забелязват полските автори, приоритет за българите е собствената им
независимост. Те я постигат първо чрез независима църква, при което изпъкват разликите между Западна Европа и териториите, принадлежащи към Slavia
Orthodoxa. Сблъсъкът на интереси доказва, че братското сътрудничество, вдъх
новено от дейността на агентите на „Хотел Ламбер” и Римската курия, които
си служат с идеята за етническа близост между българите и поляците, не
носи очаквания резултат. Българите имат свои схващания за контакти между
славяните, които се опитват да реализират с цел възвръщане на националната
независимост.
Въпреки не напълно осъществените очаквания римските мисии сред българите,
ръководени от възкресенците, продължават. Обединители на славянския свят
продължават да бъдат апостолите на славянската писменост св. св. Кирил и
Методий, а единството на църквите се търси в наследството от мисионерска36

J. Iwicki, op. cit., s. 210. Както отбелязва Видершал, съчиненията от периода 1914–1935 г. съдържат опити
за реабилитиране паметта за Соколски. Виж idem, Najnowsze studia…, стр. 253.210
37

P. Smolikowski, Listy o Wschodzie…, s. 14.
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J. Hołubowicz, op. cit, s. 94.
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та дейност на солунските братя. Това се потвърждава и от думите на папа
Лъв XIII, с които през 1881 г. той се обръща към славянските поклонници с молба
за обща молитва към светите Кирил и Методий, които да приемат под опеката
си славянския свят, който с Божията воля е избран за големи дела.
Един от тримата основоположници на Конгрегацията на възкресенците, Пьотр
Семененко, (1814–1886) също аргументира твърдението, че силата на славяните
се състои в тяхното единство. В „Похвално слово в чест на св. св. Кирил и Методий“, изнесено в църквата „Сан Клементе”, в която се съхраняват мощите на
св. Кирил, Семененко напомня за значението на Солунските братя за миналото
на славяните, вярвайки, че те ще останат негови обединители:
Унията е най-важна за славянския въпрос. За жалост от няколко века насам славяните са разделени на две части, противопоставени една на друга. От едната
страна се намират правоверните славяни с гръцко и латинско богослужение: те
съжителстват в хармония и заедно признават Рим като най-висока църковна
власт, установена от Бога. От другата страна се намират славяните, които
признават само и единствено гръцкото богослужение, отричайки през целия си
живот върховната Божия власт в Църквата. Но началото беше различно, не така
сториха Кирил и Методий, не така Бог стори чрез тях.
Защо онова, което Бог е съединил, човек го е разделил?
Всемогъщи Боже, благослови това твое дело. А вие, свети Кирил и Методий,
помогнете на всички славяни, дай Боже, да се обединят в името на вашия дух
и вашето дело, благословете нас, вашите деца, събрали се в нозете ви, които
заклеваме тази свещена уния в името на Бога и на вас, и се присъединяваме
към вашите редици. Следвайки вашия пример, заедно с вас отдаваме душите и
сърцата си на това дело, поемаме това дело в нашите ръце, искаме като вас да
живеем за него и като вас да посветим живота си на него39.
Промените в Европа в края на XIX век, довели до формирането на националните
държави, оставят на заден план идеята за славянско братство. Въпреки това
значението на наследството на Кирил и Методий остава непроменено, а мисията, с която се заемат възкресенците в България, продължава вече 150 години.
Превод от полски: Сандра Топалска и Лешек Тилко

39

P. Sememenko, Mowa pochwalna na cześć śś. Cyryla i Metodego Apostołów Słowiańskich, miana wśród
uroczystych obchodów w Rzymie, w kościele Św. Klemensa, dnia 3 Lipca 1881 roku, Kraków 1882.
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От „сакрално” към
„интегрално” християнство
Жак Маритен и философията на Втория Ватикански събор

На 8 декември 1965 г. завършва Вторият Ватикански събор. На икуменическото
значение на този събор, на ролята, която той изиграва за обновлението (aggiornamento) на Католическата църква, са посветени хиляди страници1, затова ще
се опитам да проследя само неговото влияние върху философията на ХХ в. чрез
сблъсъка на две основополагащи парадигми: на „интегралния хуманизъм” на неотомиста Жак Маритен с неомодернизма на Пиер Теяр дьо Шарден, палеонтолог и свещеник йезуит, нашумял в католическите среди, чиито първи съчинения са публикувани предимно в Съединените щати, без задължителния Imprimatur на Църквата.
Този сблъсък на философски идеи, съвпадащ с различни течения на Събора, е
още по-интересен поради факта, че изпреварва с малко годината 1968, белязала
1

Библиографията за решенията на II Ватикански събор наистина е необозрима. Затова ще се позова само
на две заглавия, които очертават общата рамка: Lucio Coco, I grandi temi del Concilio Vaticano II, Città del
Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2012; John O'Malley SJ, What happened at Vatican ІІ, Belknap Press of Harvard
University Press, 2008.
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историята на мисълта през ХХ в. с други, съвсем не християнски идеи: „теоретичен ахуманизъм”, идеите за „смъртта на човека” или „общата пустота”.2

1. „Интегралният хуманизъм” на Жак Маритен
Още преди откриването на Събора е ясно, че цяло едно поколение в Европа и в
двете Америки е силно повлияно от християнската философия на Жак Маритен
и най-вече от съчинението му Интегралният хуманизъм (1936). Става дума за
книга, изградена на базата на цикъл лекции, които Маритен изнася във Франция,
Белгия, Полша и Латинска Америка в опит да очертае една християнска идейна
основа на предизвикателствата пред модерния свят и властващата несвобода
(на различните тоталитаризми и диктатури). Идеята на Маритен е, че християните трябва да са в състояние да избегнат както изкушенията на комунистическия атеизъм, така и на икономическия либерализъм, следвайки своя трети
път на духовност и демокрация.
Всички тези идеи, изложени още в предвоенния период, принудили Маритен дори
да емигрира в САЩ в годините на войната, за да избегне ударите на нацизма,
стават особено актуални с откриването на Събора, когато в работните комисии, а и в речите на съборните отци започва дискусията за „модернизма” или
„модернизацията” на Църквата в един свят, подчинен на нови закони на общественото развитие.
Ето защо настоящият текст е посветен преди всичко на прочита на Жак Маритен на „модерността”, както и на отговора, който той дава на някои парливи
идеи в пряк диалог с нашумелите през 60-те години на ХХ в. трудове на известния палеонтолог и философ отец Пиер Теяр дьо Шарден.
Повечето от тези идеи са събрани в някои от разделите на книгата му Селянинът от Гарона3, излязла през 1966 г., тоест година след края на Събора. Този
opus major на Маритен е от късните му години, когато той вече се е оттеглил
в Общността на малките братя на Исус в Тулуза. В заключение ще се опитам
да покажа и как Жак Маритен разработва в своята следсъборна философия една
особена „херменевтика на света”, центрирана върху уроците на св. Тома от
Аквино.
Ако трябва да обобщим в няколко пункта този следсъборен философски анализ,
осъществен в книгата на Маритен, то те са следните:
а) с мяната на „сакралното християнство” с „интегрално християнство”;
б) отношението към Истината, разкриващо се в диалога между хората
(личност, достойнство, човешки права);
в) „новият свят”.
2

Виж синтеза, направен от Jean-Marie Domenach, Enquête sur les idées contemporaines, Paris, Éditions du
Seuil, 1981.
3

J. Maritain, Le paysan de la Garonne. Un vieux laïc s’interroge à propos du temps présent, Paris, DDB, 1966
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Една скоба: самото название на книгата Селянинът от Гарона не бива да ни
изненадва. То е парафраза на френския израз Дунавски селянин (Le paysan du
Danube) – човек, който стъпва грубо, тоест здраво на земята и нарича нещата
с простите им и груби, но истински имена.
Жак Маритен е убеден, че може да се говори за следсъборна философия, доколкото Съборът е вселенски: той започва пастирски (под влияние на Йоан XXIII),
но приключва доктринално (при Павел VI)4. Задача на Събора е евангелизацията,
огромното обновление не във вид на исторически прогрес, а като евангелизация
на съвестите.
Ето защо Маритен извежда цяла следсъборна философска аксиоматика – „онова,
което ни кара да ликуваме”5:
Ликуваме при мисълта, че правилната идея за свободата е сред движещите идеи на християнската мисъл.
Ликуваме при мисълта, че е провъзгласена религиозната свобода.
Ликуваме при мисълта, че Църквата ни съединява, че ни третира като
братя, нас, които бяхме се поотдалечили от Истината.
Ликуваме при мисълта, че Църквата разпознава и ясно заявява повече от
всякога ценността, красотата и достойнството, присъщи на този свят.
Ликуваме при мисълта, че Църквата решително хвърля светлина върху
статута на своите членове миряни.
Тези философски аксиоматики на постигнатото в следсъборния период дават
основание на Жак Маритен по нов начин да очертае предизвикателствата пред
„модерността”: на новата ситуация на Църквата в едно модерно или неомодерно общество (терминът постмодерен не е бил актуален тогава). Впрочем на
Жак Маритен дължим един друг, също позабравен термин от ранния му период –
Антимодерн (книга, излязла през 1922 г., в която той заявява съпротивата на
християнина срещу марксизма и либерализма).6
Но ето как философът определя тази нова модерна ситуация: След шестнадесет
столетия, които би било срамно да клеветим или да твърдим, че се срамуваме
от тях, които обаче ни напускат, ето че идва една нова епоха. Става дума за
голям обрат, по силата на който не човешките неща се наемат със защита на
божествените, а божествените неща предлагат да защитят човешките”.7
Става дума за споменатия преход от шестнадесет столетия сакрално християнство към онова, което той нарича секуларно или интегрално християнство –
християнство в един недоминиран от християнската парадигма свят, в който
християните, дори в малцинство, трябва да отстояват своята Истина, откровена им във вярата.
4

Ibid., p..16

5

Ibid. p..10-13.

6

Antimoderne, Paris, Édition de la Revue des Jeunes, 1922.

7

Le paysan de la Garonne, р. 20.
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Става дума за нов „обрат”, за нови отношения между света и Църквата, за нови
отношения между вярата и науката, за нови отношения между християнския
морал и политиката.

Християнски хуманизъм и политика: левицата и
десницата
В Селянинът от Гарона Маритен се връща към положенията от Интегралният
хуманизъм, разработвайки ги с пределна яснота, даже на места с ирония спрямо
новите политически реалности
Така например, за да изясни класическото противопоставяне между „левица” и
„десница”, той си служи с една необичайна метафорика, говорейки за овните
на Панюрж (екстремистите от левицата) срещу преживящите Свещения съюз
(сиреч екстремистите от десницата).
Ето съответно как изглежда това съотношение в анализа на Маритен:
Хората от левицата са толкова жалка фигура във философската и богословска материя (те са фидеисти, модернисти, всичко, което искате, за
да са на преден план), докато в политическата и социална материя техният инстинкт ги тласка към една добра доктрина, която те повече или
по-малко развалят. Докато при десницата е малко по-различно. Пазя се на
дистанция от едните и другите, макар да се чувствам не толкова далеч
от първите, когато става дума за нещата на Кесаря, и не толкова далеч
от вторите, когато става въпрос за нещата, които са на Бога…
Може би тук трябва да направим едно уточнение. Тъкмо книгата Интегралният
хуманизъм, донесла най-голяма философска слава на Маритен, поне в рамките на
политическата философия, става причина за невероятно силни атаки срещу него
в Чивилта Католика, по-точно в поредица статии на един от неговите редактори – отец Месинео. До степен, че мнозина даже са започнали да говорят за
„осъждането на Маритен”, за опровергаване на положения в неговата философия, несъвместими с християнската доктрина.8
Защитата на Маритен обаче идва не от другаде, а лично от кардинал Джовани
Батиста Монтини, от бъдещия папа Павел VI. По време на VI международен конгрес по апостолата на миряните кардинал Монтини заявява: Изследванията на
католическите философи върху християнския хуманизъм, както тези на Маритен
например, могат да имат положителен принос за нашите размисли и действия.9
Монтини не се ограничава само с тази защита на принципите на „интегралния
хуманизъм”. На 8 май 1960 г. той адресира специално обръщение към Комисията
по подготовка на Събора, в което четем:
8

Виж Piero Doria, La condanna della dottirna Maritain, Roma, Arachne editrice, 2008.

9

Цитирано от J. D.Durand, Jacques Maritain et l’Italie, in: Jacques Maritain et Europe, Beauchesne, Paris, 1996 p. 71
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Нека бъде ясно заявена и дефинирана доктрината за основните
принципни въпроси и отношенията между свръхестествения порядък и човешките реалности, тоест човешките аспекти, които
тревожат днешния човек. Струва ми се, че на Събора трябва да
бъдат третирани следните теми:
а) отношенията между политическия живот и религиозния живот,
като се заявят добре компетенциите на Църквата, както и
нейните граници, за да може на християните да бъде предложена
една ясна и валидна доктрина;
б) ценността на нещата и на действията, наречени „времеви”
спрямо свръх-природните цели, за да се предложи истински религиозен смисъл на всички човешки „времеви” действия;
в) християнската любов и нейните логически последици в обществения живот, за да бъде представен християнският живот като
истински фермент на всички блага, дори времеви, на човешкия
род, фермент, който нищо не може да замести.10
И не на последно място, изследователите на делото на Монтини припомнят,
че той подробно се спира на връзката между религия и култура, между вечен
и земен живот, между хуманизма и християнството (теми на Жак Маритен) в
своята проповед за Възнесение през 1962 г., публикувана под наименованието
„Двете цели на живота”:
На пръв поглед изглежда, че двата свята – времеви и вечен – се изключват един друг в човешката душа. И тъкмо когато се възприемат
като достатъчни и абсолютни, единият се противопоставя на другия.
Материализмът – или по-добре чисто човешката концепция за живота – лесно се превръща в отрицател на безсмъртието на душата и на
Бога… От друга страна, един изключителен спиритуализъм – тоест
цялостната ориентация към невидимите и свръхземни блага – изглежда, че е неприемлива и облагоприятства дезинтересирането от днешните реалности и провокира инерция, леност, песимизъм спрямо човешкото развитие и благата – желани и необходими – на земния свят.11
В книгата си Селянинът от Гарона Жак Маритен винаги настоява, че „времевото” не е „средство”, то е цел, макар и несъпоставима с крайната цел на човека,
която е Бог.

Маритен на Събора
Павел VI наследява Събора от Йоан XXIII и тутакси продължава с работата по
въпроса за религиозната свобода, залегнала в основата на съборната декларация
Dignitatis humanaе от 7 септември 1965.12 Изключително интересна и показателна
10

Ibid., p.48-49.

11

Scritti e discorsi milanesi, Istituto Paolo VI, 1998, vol. I, 5229-5230.

12

Тук и в анализа на 4-те меморандума на Маритен ползвам анализа на Roberto Papini, Jacques Maritain
e il Concilo Vaticano II, достъпен на следния електронен адрес: http://www.stthomas.edu/cathstudies/cst/
conferences/gaudium/papers/Papini%20French%20text.pdf
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е намесата на един друг участник в събора – швейцарския теолог абат Шарл
Журне. През 1964 г. Павел VI го въздига в кардиналски сан, за да може той да вземе
активно участие в работата на Събора. Всичко това става след предварителни
консултации между Маритен и Журне, както става ясно от вече публикуваната
им кореспонденция. В същия период Маритен се ангажира с изработването на 4
важни меморандума: „За Истината”, „Религиозната свобода”, „Апостолатът на
миряните”, „Обща молитва и лична молитва”, съхранени в архива му в Колбсхайм.
Всички те залягат като отделни глави в съчинението Селянинът от Гарона”.
Ето накратко някои положения от тях:
Църквата е духовно царство на Истината, на Истината, откровена от Бог за спасението на човеците, и тя има божествената мисия да ни учи на Истината. Тя има право върху душите и
съвестите и тъкмо в истината и чрез истината тя ни помага
да постигнем пълнотата на нашата свобода… Но политическото
тяло или Държавата, което е времево царство на общото земно
благо, няма никаква мисия и никаква компетентност, за да ни учи
на истината или да ни насочва към нея. Ето защо то няма никаква власт над душите и съвестите. И редом с него религиозната
свобода трябва да бъде провъзгласена и удържана като едно от
основополагащите права на човешката личност.13
И още един цитат, който пояснява защо свободата в политиката не засяга истината, а хората, които живеят в гражданското общество: Всяка човешка личност, член на гражданското общество, има право на религиозна свобода… Дори
само един гражданин да е в инакомислие с религиозната вяра на целия народ,
неговото право на инакомислие не може да бъде ограничено от държавата…14

Философски изводи от решенията на Събора
Три са поне важните философски констатации, които Жак Маритен обвързва с
решенията на Събора:
1. Историята на света прогресира едновременно в линията на доброто и на
злото. В някои епохи – нашата например – виждаме ефекта от този двойствен
прогрес, който води до един вид експлозия.
Има отвращение и от позитивизма, и от рационализма. В ход е огромна духовна
ферментация, огромни религиозни аспирации. Душите са жадни за автентичност, откриват в един вид опиянение мистерията на човешкото битие, възможностите на братската любов. Един вид носталгия по Евангелието и Исус.
Чува се един все по-неотложен призив – понякога в малки паства, но те са от
значение – една пламенна и пречистена вяра, горещо предусещане на свободата,
13

Jacques Maritain, La liberté religieuse, p. 1087.

14

Jacques Maritain, Quatres memorandum, O.C., XVI. р. 1130.
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желание на хората даже да отдадат живота си, но да засвидетелстват Христовата любов. Това е първата констатация.
2. Втората констатация е съвсем различна. Става дума за неомодернистката
треска – колкото и този термин да е спорен, дори и според Маритен. Модернизмът, казва той, е остарял термин. Това са теории, чието концептуално
формулиране е само функция на времето. Маритен дори предлага да използваме
термина перспективизъм – в него поне се проявява една неизменна истина въпреки наличието на разнообразни, често и взаимно несъвместими теории.
Това, което ни дава Вторият Ватикански събор, според Жак Маритен е, че Съборът не попада в клопката на някакво „отстъпничество”, както искат да го
изкарат някои анализатори, свеждайки „духа на събора до чиста реформация”, а
същността на християнството до един вид приказка.
Някои дори започват да твърдят, че вярата на предците ни се е обвързвала с
митове (като този за „първородния грях” – стремеж за разрушаване на комплекса за виновност, на Евангелието от детството ни, на Възкресението в плът,
на Христос от историята и т.н.
Феноменологичният метод и учението за формите, отбелязва шеговито Маритен, „помитат” всичко. Разликата между природа и благодат започва да изглежда
схоластическа измислица, защо изобщо тогава да се връщаме към нея. Адът, найдобре е да го забравим, заедно с пресъществяването и Троицата. Нима масата
от християни мисли някога за тези неща, за безсмъртната душа и бъдния живот?
Кръстът и Изкуплението са крайната сублимация на старите митове, нека ги
възприемаме като древни и вълнуващи символи, завинаги запечатани във въображението ни. А смъртта? Ще бъде ли победена тогава? Науката няма ли да намери
средства за това (още Декарт го твърди) и тъкмо тя да ни направи безсмъртни.
А и това всъщност не е важно; важна е вечността на космоса, безсмъртието
на човечеството, възславено в него и чрез него. Какво да говорим за Символа
на вярата, който ни помага да обикнем и служим на Исус, за вътрешното християнство?
Проблемът е, че този свят просто е спрял да вярва в Истината. В Истината с
голяма буква и не знае какво означава тя.
„Що е Истина?”, пита още Пилат. Нали „всичко е относително”, твърди Огюст
Конт. И на практика ние заживяваме в света на Огюст Конт: Науката (от
страната на разума) се допълва с Мита (от страната на чувството).
Това е втората констатация на нашата епоха.
3. Но има и трета, която откриваме в различни аспекти.
Вярно е, че имаме свят на хора, които говорят като Пилат и все се питат що е
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истина и има ли я изобщо. Но съвременният модернизъм е амбивалентен. Той, разбира се, се защитава и иска да срути християнската вяра. Но заедно с това мнозина
хора отчаяно търсят свидетелството на вярата. Това е треската и тревогата
на религиозната душа. Даже някои от корифеите на неомодернизма се наричат
християни. Идеята е да приемеш съществуването на нещо, независимо от нашия
ум, съществуването на един трасцендентен Бог. Тази божествена трансценденция
не е митична проекция на нашето съзнание в даден момент от историята.
Това е светът на вярата. На същества, създадени от Създателя, и трансценденцията на този Друг, който ни е създал, в Когото се движим и сме (Деян.17:28)
Вторият Ватикански събор е възвестяване на една нова епоха. Самият събор не
се спира на това, той е знак на обновлението, пише Маритен, на вечните съкровища на Църквата, както и на някои големи истини, съдържащи се в тези съкровища.
Той е знак за истинският нов огън на вътрешното обновление, защото синовете
на тоя век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината (Лук. 16:8).

Парадигмата на Пиер Теяр дьо Шарден
Тя е изложена в редица негови съчинения - от Човешкият феномен (1955) през
Божествената среда (1957) и Бъдещето на човека (1959). В тях той развива теория за нов етап в „космогенезиса” на света, говори за „космически Христос”.
Погледът на Теяр към света е повлиян от динамика и термодинамиката. В един
свой автобиографичен текст той разказва, че като дете, самият той, малкият
Пиер, дълго държал в ръце парче желязо, възхищавал се на неговата здравина и
устойчивост, докато разбира, че то ръждясва и корозира.15 Интуицията на Теяр
се подсилва от изследванията върху ентропията и изследванията на учени агностици като Жан Ростан или Клод Леви-Строс.
Ето какво пише Жан Ростан:
Почти сигурно е, че земята един ден ще изстине, което ще попречи на
продължаването на човешкия живот. Чак до границата на възможното,
Човекът ще се удържи, ще се впише във враждебната земя.16
Творчеството на Теяр е опит за отъждествяване на биологичната еволюция с
еволюция от морален тип. Човешкият вид въпреки изблиците си на спорадично
насилие се опитва да изгради все по-дълбоки мрежи на солидарност (като Червения кръст). Така физическата еволюция е следвана от „хоминизация”, за да
се стигне след това до една духовна еволюция, която Теяр дьо Шарден нарича
„хуманизация”.
Тъкмо тези идеи на Теяр дьо Шарден се натъкват на критиката на двама големи
християнски мислители на ХХ в., каквито са Етиен Жилсон и Жак Маритен.
15

Pierre Telhard de Chardin, Le Cœur de la Matière, Œuvres, t.13, p.26.

16

Jean Rostand, L’Homme. Introduction à l’étude de la biologie humaine, Paris, Plon, 1926).
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Според Етиен Жилсон теологията на Теяр дьо Шарден не е християнска теология: става дума за космическата теология на един еволюционен Христос, който
отрича първородния грях и обитава ноосферата и цветните градини на въображението17. Теологията на Теяр, пише Жилсон, е християнски гносис и както
всички гностицизми от Маркион до наши дни, е theology-fiction.18
Що се отнася до Маритен, той отделя обстойно място на възгледите на Теяр
във вече споменатата книга Селянинът от Гарона.

Критика на философския ерос на неомодернизма
В стремежа си да очертае обрата, който Съборът задава за съвременната
философия, Маритен въвежда една типология: философия на битието и реализма
(вдъхновена от томистката традиция и Аристотел) и философия на идеализма и рационалната спекулативност, която, както в случая с феноменологията,
„заскобява” въпроса на битието, предприемайки неговото описание само като
феномен. С други думи, имаме деление на философия и идеософия.19 Сблъсък между философии, които познават реалното, и такива, които го мислят, но отричат
реалността на нещата и на света.
И тъй, пише Маритен, всичко това се случа в климата на мащабна историческа
промяна, на нов ренесанс, възвестен и наченат от Събора, затова е наложително да се осмисли ролята на философския ерос20. А той обитава дъното на
душата, потулен и окован. И което е още по-лошо, той е измамен, измъчва се в
тъмницата си, жадува освобождение.
Според Маритен това начинание предполага две операции.
Първата е необходимостта да се освободи еросът от идеологическо или идеофилософско накърняване.
Втората – да се освободим от всичко, което фрустрира глада за реалност, съсъщностен на човешката душа. Тук се крие опасността да приемем фалшивата
монета за истинна21, както християнските гностици някога. Което според Маритен е равносилно на приемането за истина на „голямата приказка” и „Голямата фалшива монета”. Понякога това може да става и с екзалтиран синтез или
научна прецизност, както тези на отец Теяр дьо Шарден, в съчетание с искрена
и чиста вяра като неговата. Защото „Теяр дьо Шарден е едно, а „теярдизмът” –
отбелязва Маритен – съвсем друго”.
В основата на идеите на Теяр дьо Шарден Маритен съзира една поетична инту17

Gilson., Les tribulatiuon de Sophie, p.94

18

Ibid., p. 68

19

Maritain, Le paysan de la Garonne, Paris, 1966, p. 147.

20

Ibid., p.166.

21

Ibid., p.170.
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иция, провокирана от силната сакрална ценност на сътворената природа, която
превръща отец Теяр в един вид нов християнски Лукреций.
Въпросът е как тази интуиция да се съгласува с вярата в единния и троичен Бог
и Въплътеното Слово въпреки невероятно острото чувство за присъствието на
Бога в света. Има се предвид един голям философски текст на Теяр дьо Шарден,
какъвто е „Месата над света”.
Как може да се концептуализира една подобна идея?
В неомодернизма на Теяр задължително се тръгва от идеята за еволюцията – в
биологията, астрофизиката, микрохимията, за да се стигне до една Материя с
духовна виртуалност, под трона на Въплътения Син, в лоното на космоса, като
принцип на всяко ставане.
Така мисълта на Теяр придава безспорно първенство на Науката. Но това не е
Науката на учените, както отбелязва още Жилсон, а ние сме в селенията на
„гносиса”, откъдето и наименованието theologie-fiction.
В еволюционистката теория имаме всички традиционни гностически маркери:
- космическа тъкан;
- космогенеза;
- космически Христос.
И доколкото този „космически Христос” е във физическия център на творението, ние имаме „Христос еволюционист” като обяснение на универсалното
тайнство (Le Milieu divin, 1957), каквото е Въплъщението. Космогенезата според
Теяр дьо Шарден става Христогенеза, порядък, който увенчава ноосферата и я
усъвършенства чрез присъствието на Христа.
Такава накратко е философската визия на Пиер Теяр дьо Шарден, която мнозина
философи неомодернисти, християни или не, възприемат като симпотматична за
една нова епоха, предусетена на Събора – епоха на космизация или глобализация.
Едновременно с Жак Маритен, Етиен Жилсон също предупреждава колко опасно
е размиването на Христос до някаква космическа сила.
Не знам дали в науката съществува точка Омега, но съм сигурен, че
Исус от Назарет е нещо различно от Христос Омега. В това описание
на Христос липсва неговото величие и благородство, връщаме се към
нещо старо. Изправени сме пред празната гробница: отнели са ни нашия Господ и не знаем къде са го сложили.22
Маритен, от своя страна, отбелязва други съществени проблеми, които изникват при един по-задълбочен анализ. Целта, заявена от Теяр дьо Шарден, не е да
22

Etienne Gilson, Tros lecons sur le thomisme et sa situation présente, p.732-733: in Maritain, op,cit., p.180.
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налага Христос на света, а да панхристиянизира Всемира. Това според Маритен
прави пробойна в установени догматични положения:
- Злото вече не е наказание за грях, а става „знак и ефект” на Прогреса.
- Материята не е виновна и низша, а е „тъкан на Духа”, с което придобива значение, коренно противоположно на онова, което  отрежда
християнската традиция.
- Христос излиза от трансформацията космизиран, сиреч възвеличен, но
дали това е Христос от Евангелието?
Според Маритен има реална заплаха от едно „метахристиянство” в неомодернизма. И както за Маркс и Енгелс не е било особено трудно „да преобърнат”
Хегел, за да използват философията му, така един „научен гностицизъм” с лекота може да се опита да обърне истините на християнството – Св. Троица и
Изкуплението, преобразявайки ги в един Космос в еволюция. А какво ще стане
със Спасителя и нашето спасение?
Прочетете текстовете на Събора, разгледайте ги под лупа – настоява Маритен23 – и никъде няма да откриете догматичното утвърждаване на един космически Христос, нито сянка от подобна доктрина.
Ето защо християнската философия обръща гръб на неоеволюционния модернизъм, а творбите на Пиер Теяр дьо Шарден, макар и четени и анализирани,
особено неговата Меса върху света, се възприемат само като поема на вярата, която докосва нечии сърца. През 1962 г. един monitum на Конгрегацията за
доктрина на вярата предупреждава за „разнородността” на определени идеи в
творчеството на Пиер Теяр дьо Шарден.

Заключение: идеята за „света” според един текст на ап.
Павел и философския коментар на Жак Маритен
Защото мисля, че страданията на сегашното време не са нищо е сравнение с оная слава, която ще се яви в нас.
Па и тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии,
защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята
на Оногова, Който ги покори, с надежда, че и самите твари ще бъдат
освободени от робството на тлението при славното освобождение на
синовете Божии.
Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега; те
ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат.
(Рим. 8:18-22)
Тези думи на ап. Павел от Послание до римляните, разбира се, имат и „космологичен
смисъл”, доловен още от гръцките Отци на Църквата или пък в латинския коментар към това послание от св. Тома от Аквино, който говори за elementa huius mundi.
23

Le paysan de la Garonne, Paris, 1966, p. 174.
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Споменатият текст на св. Павел е бил нееднократно тълкуван в цялата история на Църквата, бил е дори наричан кръстът на екзегетите.
Ето защо и философският коментар на Жак Маритен към този прочут Павлов
текст, даден в приложение към Селянинът от Гарона, е изключително интересен.
Той тръгва от финалната констатация на апостол Павел: защото тварите се
покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оногова, Който ги покори.
Ако Човекът не бе съгрешил – пише Жак Маритен, – той и космосът биха достигнали в далеч по-кратък срок до свършека, до който те пак ще достигнат,
благодарение на разпнатия и възкръснал Христос, но чрез „прославяне”, според
благодатта, получена от Човека още при неговото сътворение.
Отговорът според Маритен може би се крие и в едни други думи на св. ап. Павел,
този път изречени във Второто послание до Тимотея: Защото ще дойде време,
когато човеците не ще търпят здравото учение, но, водени от своите похоти,
ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха (2 Тим.4:3).
Защото ще дойде или вече е дошло такова време (erit enim tempus), настоява
Маритен в своя следсъборен анализ24, когато хората ще си насъберат учители
(didaskaloi), които да им гъделичкат ушите, когато ще обърнат гръб и на Истината. Новата модерност предлага изкушения, в които човеците лесно към басни
ще се обърнат (epi tous muthous), както ни казва ап. Павел. Ала философията
е нещо различно. Тя още след своите първи наченки в античността е била и
си остава вкоренена в истината на въплътения Логос, който идва да коригира
всеки човешки мит.

24

Ibid., p. 26.
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Албер Камю (1913–1960) е сред най-значителните представители на екзистенциалната философия на ХХ в. Автор
е на романи, разкази, пиеси, есета, сред
които: Чужденецът, Митът за Сизиф,
Разбунтуваният човек, Чумата, Пропадане, Размишления за гилотината и др.
Носител на Нобелова награда за литература (1957). На 7 ноември 2013 г. се
навършиха 100 години от неговото рождение. Предложеният тук текст се публикува за първи път на български език.
Става дума за съхранена чернова от
изказване на Камю в доминиканския манастир „Латур Мобур”, в което той от името на
атеистите отправя своите въпроси към християнския свят, въпроси, които и до днес не
са загубили своята актуалност. Преводът е направен по събраните съчинения на публицистиката на Камю: Actuelles I, Ecrits politiques, 1944–1948, p. 171–177.

Албер Камю

Невярващият и християните
(Фрагменти от изказване в манастира на доминиканците
„Латур Мобур” през 1948 г.)

След като поискахте от един човек, който не споделя убежденията ви, да дойде,
за да отговори на въпроса, поставен от вас в тази поредица от срещи – преди да
ви кажа какво ми се струва, че невярващите очакват от християните – бих искал
в знак на признателност към тази духовна щедрост да заявя някои принципи.
На първо място, съществува едно светско фарисейство, на което ще се постарая да не се поддам. Наричам светски фарисей онзи, който е склонен да вярва,
че християнството е нещо лесно, като се опитва да изисква от християнина – и
то в името на едно християнство, видяно отвън – повече, отколкото изисква
от самия себе си. Смятам, че християнинът има твърде много задължения, ала
не подобава тъкмо на този, който ги отхвърля, да припомня тяхното съществуване на онзи, който ги е признал. Ако някой може да изисква нещо от християнина, това е самият християнин. В края на изложението си ще си позволя да ви
припомня някои задължения, ала те са задължения, които се изискват от всеки
днешен човек, независимо дали е християнин или не.
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Второ, искам още да заявя, че тъй като не смятам, че разполагам с някаква
абсолютна истина или послание, никога не ще изхождам от принципа, че християнската истина е илюзорна, а само от факта, че не съм могъл да стана част
от нея. За да илюстрирам тази позиция, аз на драго сърце ще направя следното
признание: преди три години влязох в пререкание с един от вас, и то не от маловажните. Треската на онези години, трудният спомен за двама или трима убити
приятели ме тласнаха към това. И все пак мога да засвидетелствам, че въпреки
някои словесни крайности от страна на Франсоа Мориак аз никога не престанах
да размишлявам над казаното от него. В края на днешния размисъл ще ви кажа и
мнението си относно ползата от диалога вярващ – невярващ, като вътре в себе
си и публично трябва да призная, че по конкретния повод за нашето спречкване
прав беше Франсоа Мориак, а не аз.
След казаното дотук ми е по-лесно да стигна и до моя трети и последен принцип. Той е съвсем ясен и прост. Не ще се опитвам с нещо да променя това, което мисля, нито пък онова, което вие мислите (доколкото мога да съдя за него),
за да се постигне помирение, приятно за всички. Напротив, това, което имам
желание да ви кажа днес, е, че светът наистина се нуждае от истински диалог, а обратното на диалога е лъжата и мълчанието и че диалогът е възможен
само между хора, които си остават това, което са, и говорят правдиво. Нещо,
което идва да покаже, че днешният свят изисква християните да си останат
християни. Онзи ден в Сорбоната някакъв католически свещеник се обърна публично към докладчика марксист с думите, че и той е антиклерикал. Е, добре! Не
обичам свещениците, които са антиклерикали, както и философите, които се
срамуват от самите себе си. Ето защо, от своя страна, няма да се опитвам
да се изкарам пред вас християнин. Споделям с вас един и същ ужас от злото.
Но не споделям вашата надежда и продължавам да се боря срещу този свят, в
който децата страдат и умират.

*****
И защо да не го кажа тук, както съм го писал другаде? Дълго време, през всичките тези страховити години, очаквах един голям глас да се издигне от Рим. Аз,
невярващият? Точно така. Защото знаех, че духът ще се погуби, ако не нададе
вик на осъждане пред лицето на силата. Изглежда, че този глас се е издигнал.
Но ви се кълна, че милиони хора заедно с мен не го чуха и че имаше във всички
сърца, вярващи и невярващи, една самота, която неспирно се разрастваше, докато дните отминаваха, а палачите се увеличаваха.
Оттогава ми обясняват, че осъждането всъщност се е извършило. Но че е било
на езика на енцикликите, който не е съвсем понятен. Осъждането се е извършило, но не е било разбрано! Кой обаче не проумява какво означава истинско осъждане, както и че този пример съдържа в себе си един от елементите на отговора,
може би дори целия отговор, който очаквате от мен. Това, което светът очаква
от християните, е те да заговорят високо и ясно и да извършват осъждането
си по такъв начин, че никога съмнението, нито едно съмнение да не може да се
пробуди в сърцето и на най-обикновения човек. Да напуснат абстракцията и да
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се изправят срещу кървавата фигура на днешната история. Обединението, от
което се нуждаем, е обединение на хора, решили да говорят ясно и да платят
с цената на собствената си личност. Когато един испански епископ благославя политически екзекуции, той вече не е епископ, нито християнин, нито даже
човек, той е куче, подобно на онзи, който от висотата на идеологията си заповядва тази екзекуция, без сам да я извърши. Ние очакваме и аз очаквам да се
обединят онези, които не искат да бъдат кучета, които са решили да платят
цената, която трябва да платят, за да бъде човекът нещо повече от куче.

*****
И сега какво могат да направят християните за нас?
Най-напред да спрат с безсмислените кавги, първата от които е тази за песимизма. Смятам например, че г-н Габриел Марсел би трябвало да остави на мира
форми на мисълта, които го вълнуват като заблуждение. Габриел Марсел не може
да се мисли за демократ и същевременно да изисква забраната на пиеса на
Сартр. Това е обременителна позиция за всички нас. Щом като Габриел Марсел
иска да защитава абсолютни ценности като святата и божествената истина
за човека, той би трябвало да защитава и някои временни ценности, които биха
позволили на г-н Марсел да продължи да се бори някой ден по свое усмотрение
за тези абсолютни ценности…
С какво право впрочем някой християнин или марксист ще ме обвинява в песимизъм? Не аз съм измислил нищетата на тварта, нито ужасяващите формули за
божественото проклятие. Не аз съм онзи, който е извикал Nemo bonus1, нито аз
съм обрекъл на проклятие децата без кръщение. Не аз съм този, който е заявил,
че човекът е неспособен да се спаси сам и че в дълбините на падението си той
няма друга надежда освен Божията милост. А какво да кажа по повод на прословутия марксистки оптимизъм! Никой не е отишъл по-далеч във враждебността
си спрямо човека, ето защо икономическите фаталности в този свят изглеждат
дори още по-ужасяващи, отколкото божествената своенравност.
Християните и марксистите ще ми възразят, че техният оптимизъм е дългосрочен, че той е над всичко останало и че Бог или историята, в зависимост от случая, са задоволителните завършеци на тяхната диалектика. На което аз също
имам какво да отговоря. Ако християнството е песимистично по отношение на
човека, то все пак е оптимистично по отношение на човешката участ. Е, добре!
Ще отговоря, че макар да съм песимист по отношение на човешката участ, аз
съм оптимист по отношение на човека. И не в името на един хуманизъм, който
винаги ми е изглеждал краткосрочен, а в името на едно неведение, което не се
опитва да отрече нищо.
Това означава, че думите песимизъм и оптимизъм се нуждаят от уточнение и
1

Имат се предвид прочутите слова на Иисус от Евангелието на Марк, толкова коментирани в християнската
екзегеза: Никой не е благ (Nemo bonus), освен един Бог (Марк. 10:18). Б. пр.
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че в очакване да го сторим, ние трябва да признаем по-скоро онова, което ни
обединява, отколкото онова, което ни разделя.

*****
Мисля, че това е всичко, което имах да ви кажа. Ние сме изправени пред злото.
И е вярно, че аз се чувствам малко като Августин преди християнството, който
казва: „Търсих откъде идва злото и не намерих изход оттам”. Но е вярно също
така, че аз, заедно с неколцина други, знам какво трябва да се направи, ако не
да се намали злото, то поне за да не се добавя нищо към него. Може би не сме
в състояние да попречим на творението да е такова, каквото е, нито да попречим да не бъдат измъчвани децата. Но ако вие не ни помогнете, кой в този свят
може да ни помогне?
Между силите на терора и тези на диалога е започнала голяма и неравна борба.
Нямам особени илюзии относно изхода от тази битка. Но вярвам, че трябва
да я водим, и знам, че има хора, решени на това. Боя се само, че понякога те
се чувстват малко самотни и че всъщност са такива, както и че в интервал
от две хилядолетия рискуваме да присъстваме на многократно повтарящото
се принасяне в жертва на Сократ. Програмата за утрешния ден е или град на
диалога, или тържествена и показна смърт на свидетелите на диалога. След
като дадох моя отговор, въпросът, който задавам на свой ред на християните,
е следният: „Сократ ще продължава ли да бъде сам и нищо ли у него или пък във
вашата доктрина не ви подтиква да се присъедините към нас?”.
Възможно е, добре си давам сметка, християнството да отговори отрицателно.
Възможно е, дори е и много вероятно то да упорства в компромиса или пък да
придаде на осъжданията смътната форма на енциклика. Възможно е то да упорства в окончателния си отказ от добродетелта на бунта, която му е била присъща доста дълго време. Тогава християните ще живеят, но християнството
ще умре. Тогава други ще платят цената на тази жертва. Не аз съм този, който
може да се произнесе по това бъдеще, независимо че то буди у мен надежда и
тревоги. Мога да говоря само за това, което знам. А това, което знам и което
понякога ме прави носталгичен, е, че ако християните вземат своето решение,
тогава милиони гласове, чувате ли, милиони гласове ще се добавят в този свят
към вика на шепа самотници, които без вяра и закон и днес продължават да
пледират, без да спрат, заради децата и хората.
Превод от френски: Тони Николов
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След скандала с епископа
на Лимбург
В Германия се разгоря скандал около епископа на Лимбург Франц-Петер Тебарцван-Елст, след като стана ясно, че той е похарчил за своята резиденция 31
млн. евро вместо първоначално предвидените 5,5 млн. евро. Допълнителните
средства са свързани с желанието на Тебарц-ван-Елст да придаде повече лукс
на църковния комплекс.
Франц-Петер Тебарц-ван-Елст е епископ на Лимбург от януари 2008 г. Строителството на епархийския център започва през 2011 г. Първоначално резиденцията е оценена на 5,5 милиона евро. Част от средствата са отделени специално
за тази цел от общия бюджет на епархията, който се състои от църковни
данъци, държавни субсидии, дарения и други текущи доходи. Останалите разходи
е трябвало да се покрият от основния капитал на епархията, формиран от наследството на херцог Насау, предадено на първия епископ на Лимбург през 1827
г. Какво именно е предал херцогът на църквата, не е известно. Епархията крие
информацията, но в пресата се коментира, че при встъпването на Тебарц в
длъжност активите на епархията са били на стойност от близо 100 млн. евро.
Още през лятото на 2013 г. се заговори, че само работата по историческата
част от епархийския център „Св. Николай” ще струва повече от 10 млн. евро.
През август в медиите се появиха предположения, че целият център ще погълне
15–20 млн. евро. Месец по-късно слуховете за разточителството на епископа
стигнаха до Ватикана. Папа Франциск изпрати в Лимбург кардинал Джовани
Лайоло, пред когото Тебарц обеща отново внимателно да ревизира разходите.
След още един месец беше обявено, че строителството ще струва 31 млн. евро,
а в пресата се заговори за 40 млн. Специална комисия на немската Епископска
конференция започна проверка на разходите. Тебарц бе обвинен не само в завишаване на сметките, но и в опит за укриване на факти. Църковната комисия
трябва да изясни защо проектът рязко е поскъпнал и откъде идват средствата
за реализацията му
Наложи се епископът да отмени планираното пътуване до Израел и вместо
това да отиде във Ватикана, за да обясни пред папа Франциск отношението
си към разкоша. Новият папа го отстрани за няколко месеца от управлението
на диоцеза, време, което епископът прекарва в молитви и размисъл в бенедиктински манастир в Бавария. Но скандалът се отрази на авторитета на цялата Католическа църква в Германия. Германците си зададоха въпроса с какви
средства разполагат свещенослужителите. За да избегнат упреците, някои
епархии решиха да разкрият доходите си. Още през 2010 г. списание Шпигел
се опита да потърси информация за това, но 25 от всички 27 епархии в Германия отказаха да предоставят сведения за своето имущество. Принудени
от обстоятелствата, сега половината от епархиите предоставиха исканите
данни.
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Тайните църковни каси
Вестник „Цайт”, 17 октомври 2013 г.
Дали това не е просто опит за отклоняване на вниманието? След като скандалът в Лимбург хвърли в ужас католиците в Германия, много епархии преминаха
в настъпление, сякаш става дума за организирана акция. Те разкриха публично
активите на своите епископски катедри. Онези активи, за чието съществуване много вярващи не знаеха, докато не стана известно, че новопостроената
сграда в Лимбург е финансирана основно от такива източници. В Есен те са на
стойност 2,2 млн. евро, Мюнстер – 2,4 млн. евро, Шпейер – 46,5 млн. евро, Трир –
84 млн. евро, Аахен – 8,2 млн. евро, Кьолн – 166,2 млн. евро. Оснабрюк и Майнц
се нуждаят от малко време, за да предоставят данните. Но така епархиите
само хвърлят прах в очите на обществеността. Какъв е обемът на активите
им, кой отговаря за тях и кой ги контролира – до голяма степен не може да се
проследи. Както във Ватикана, на много места и тук властват вековни исторически структури, които дори и вътрешните хора не разбират. Има финансови
ресурси, за които клирът мълчи и до днес, защото са твърде полезни. Вероятно
и твърде болезнени.
Ако се доверим на Томас Шулер, професор по канонично право в университета
в Мюнстер, в много епархии наред с активите на епископската катедра и известния оперативен бюджет – който се използва за текуща дейност, възлиза
най-често на няколко стотици милиони евро и в голямата си част е финансиран
от църковния данък, съществува още един епархийски бюджет. Отчасти той се
захранва от приходите от инвестиции и неизползвани постъпления от църковния данък. „В много от епархиите капиталовият бюджет е значително по-висок
от активите на епископската катедра”, казва Шулер. Тъкмо този капиталов
бюджет редица епархии не изчисляват и до днес. Положението в страната не е
еднозначно ясно, тъй като структурите и понятийният апарат от финансовата
сфера варират според епархията. На много места са разкрити резерви, за които нищо не е известно въпреки наличните нови данни. Ала след Лимбург много
католици искат да знаят как стои въпросът с финансите на тяхната църква,
искат прозрачност. И то по отношение на всички финансови източници. „Много
епархии се надяват, вероятно по разбираеми причини, бурята да затихне. Но аз
се надявам това да бъде пробив в язовирната стена – казва професорът за скандала в Лимбург. – В това се изразява дългосрочното въздействие на скандала.”
Колко големи са активите на 27-те епархии може само да се предполага. Мюнстер изчислява годишните приходи и разходи, но не и наличните резерви. Известна представа за какво става дума предлага архиепископията на Кьолн, найголямата немска епархия: нейните активи в ценни книжа, недвижимо имущество
и други подобни активи се изчисляват на 1,2 милиарда евро. Те биха паснали на
славата на Кьолн като най-богатата епархия в Германия, ако не и в света. Самата епархия обаче мълчи за размерите на своите активи.
„Богати сме”, призна неотдавна епископът на Трир Щефан Акерман, говорейки
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за Католическата църква в Германия. Но колко точно богата, и тя самата не
знае. Постъпленията от църковен данък възлизат на 5,2 млрд. евро през 2012 г.,
на много милиони възлизат изплатените годишни обезщетения от страна на
държавата. Но недвижимите имоти, земи и фирми на епархиите никога не са
били оценявани, да не говорим за тези на Църквата на федерално ниво. Нужно е
натискът за промяна да се засили. И да се изчисли онова, което може да бъде
изчислено: фондове, ценни книжа, финансови стойности. Това беше посоката,
определена от Ватикана под ръководството на папа Франциск. В началото на
октомври Банката на Ватикана например за пръв път в историята си официално
публикува годишния си отчет. Времето на бакалските тайни сметки и непрозрачните структури е към края си. Включително в Германия.
Превод от немски: Людмила Димова
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Йенека Янцен

ЕДИН СРЕДНОВЕКОВЕН СВЕТЕЦ В 
МОДЕРНАТА ЕПОХА
Като канадка, аз също съм израснала с образа на веселия Дядо Коледа, популярен в цяла Северна Америка. Бях чувала за холандския Sinterklaas, но коледните
празници ме накараха да се заинтересувам по-внимателно от произхода на тези
традиции. В Европа съществуват множество регионални версии за стария брадат мъж, който раздава подаръци (Дядо Коледа, Santa, Samichlaus и т.н.), които
се основават на честването на деня на св. Николай на 6 декември. Sintеrklaas започва да раздава подаръци за пръв път в Утрехт още през 1163 г., а в спомените
на френските монахини от тази епоха се говори, че те също са черпили децата
за празника. Като изследовател ми стана интересно какво точно е правил този
популярен и почитан светец през Средните векове.
Кой е бил св. Николай? Накратко, той е бил епископ в днешна Турция (ум. 343 г.), известен с това, че се е грижил за бедните, докато е бил жив, без да изтъква името си. Култът към него се разраства през вековете след смъртта му, а към славата му се добавят разкази за върнати към живота деца, за укротяването на морски бури и защитата
на осъдени по фалшиви обвинения хора (а и други дела, характерни за един чудотворец).
Св. Николай става изключително популярен във Византийската църква, а мощите му в
град Мира започват да привличат поклонници през Ранното средновековие.
В края на ХI век Византия губи Мала Азия под напора на селджукските турци. Вероятно обзети от страх за съдбата на мощите под властта на мюсюлманите и/
или виждайки прекрасна възможност да си спечелят благоволението на светеца,
а и приходите от поклонниците, моряците от Бари открадват част от неговите
мощи от Мира и през 1087 г. ги пренасят в Бари. По време на Първия кръстоносен
поход венецианските моряци не пропускат възможността да отнесат със себе си
другата част от мощите на св. Николай от Мира и да ги пренесат в църквата
„Сан Николо” в Лидо. (Изследванията на съвременните учени потвърдиха, че мощите от църквите в Бари и Лидо са принадлежали на един и същ човек. През 2009 г.
турското правителство официално поиска от Италия връщането на реликвите.)
Св. Николай бързо се превръща във всеобщ любимец на Западна Европа. Обявен
за покровител на множество градчета и градове, а и на цели региони (най-популярен е в Италия, Германия и Холандия), той присъства често в различни образци
на средновековното църковно изкуство, в театрални пиеси, литургични чествания и агиографски манускрипти. Образът на св. Николай може да се види в редица артефакти, създадени от Църквата в широк исторически период. Има обаче
един аспект от представата за него през Средновековието, който намирам за
особено интересен (и много привлекателен) – това е неговата изключителна
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популярност в почти всеки социален слой от миряните. Към св. Николай отправят своите изпълнени с надежди молитви банкери и крадци, деца и занаятчии.
Дори бърз преглед (примерно в Гугъл) може да убеди всеки във важното място,
което св. Николай заема в богопочитанието на богатите вярващи от Късното
средновековие – образът му присъства в многобройни часослови. Като заможен
човек, раздал богатството си на бедните, той изглежда идеален пример за подражание за горната класа от миряните. Но за модерните хора, незапознати с
чудесата на светеца, той остава малко познат.
Има две средновековни легенди за св. Николай (често рисувани в часословите), които го свързват с нашите модерни представи за раздаването на подаръци и за обич
към децата. По-старата легенда е тази за трите бедни девици – тя разказва за
един човек от Мира, който имал три дъщери за женене. Но тъй като нямал средства
да им осигури зестра и да ги задоми, той трябвало да ги продаде в робство. Като
чул за тях, Николай дошъл през нощта и хвърлил през прозореца няколко монети (които паднали в един чорап или обувка точно до камината), направил това на три пъти
и така осигурил достатъчно средства за зестрата и на трите сестри (оттук и
холандската традиция той да идва на три пъти и да оставя подаръци в обувките).
Другата често изобразявана легенда е тази за злия месар. Тя разказва за три
малки деца, които по време на голям глад се загубили и били примамени в дома
на един месар. Той нарязал децата на парчета, скрил ги в една бъчва и се приготвил да продаде месото. Тогава св. Николай се намесил, помолил се над бъчвата и върнал децата към живота, с което се утвърждава образът му на светец,
който полага специални грижи за децата. (В по-ранната версия на легендата
вместо за деца се говори за студенти, примамени от жесток ханджия. Но късносредновековните изображения, като тези в часословите, предпочитат версията
с децата, тъй като средновековните студенти не са се ползвали с репутацията
на особено невинни същества според повечето извори от тази епоха.)
Ако днес свързваме св. Николай с най-приятните зимни спомени от нашето детство, за богатите миряни от Средните векове неговото изображение в часослова
е трябвало да подпомогне тяхното съзерцание. Песните и молитвите, записани в
средновековните извори, се обръщат към св. Николай с молба за застъпничество,
а не за бонбони или играчки. Св. Николай, подобно на много други популярни светци, е бил част от всекидневието на средновековните хора, които са търсили от
тях помощ и закрила за най-възвишени, но и напълно прозаични неща.
Разбира се, съществуват различни източници (религиозни и светски) за безбройните разнообразни традиции, които съпровождат честването на Деня на св. Николай/Sinterclaas/Santa Claus. А опитите да бъдат потърсени назад в Средновековието смътните (а и понякога напълно изгубени) корени на нашата празнична
традиция, могат да бъдат също толкова забавни, колкото и самият празник.
Превод от английски: Момчил Методиев
Източник: Medievalfragments
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Михаил Шиндаров

Реализмът на Жорж
Бернанос и неговите
източници
Обикновено се предполага, че обвързването с определена доктрина създава характерни ограничения за автора на художественото произведение. Подобно обвързване изключва a priori като недопустими известни възможности и неминуемо
пречи на автора да забелязва безспорно реални страни на действителността.
Малко или много, такива произведения предлагат профил на действителността вместо самата нея. Освен това те често са съпроводени с характерен и
неизбежен недостатък – влизат в конфликт с чувството за реалност на всеки
непредубеден човек, без при това да придават реалност на доктриналните си
предпоставки. Те не са в състояние да говорят на неангажирания със съответното учение читател, а по същество нямат какво ново да кажат на неговия
убеден привърженик.
Едно от първите ми впечатления от срещата с прозата на Бернанос бе, че
там не може да се срещне нищо подобно въпреки очевидната  ангажираност
с християнския светоглед. Неговите текстове звучат убедително, реалистично
и завладяващо не само на хора, чужди и дори враждебни на християнския поглед
към света, но и на минаващите за убедени атеисти в собствените си очи. Дори
местата, на които се говори пряко за намесата на свръхестественото, се
възприемат непринудено в континиума на цялостното впечатление още преди
да станат предмет на специално внимание и разсъждения. Обратно – на читателите, които се имат за изповядващи християни, Бернанос предлага редица
неочаквани факти и наблюдения, които, от една страна, лежат в самия ред на
реалността и е трудно да не се споделят, а от друга – поставят неизбежни за
християнската съвест въпроси, които тя, за съжаление, рядко си задава. По този
начин християнството вече трудно може да бъде изповядвано като религиозна
доктрина, като своеобразно оправдание на действителността или като самооправдание. А реализмът на Бернанос почти изключва възможността важните
въпроси да се възприемат между другото, без да се възприемат сериозно. Дори
когато оставя такива въпроси без отговор, той не позволява те да бъдат под
минати като незначителни.
Струва ми се, че със споменатите особености на творчеството на Бернанос
са свързани и корените на неговия реализъм. Онова, което въвлича едновременно
вярващи и невярващи, би трябвало да е по-дълбоко от една религиозна доктрина.
Това, което може да свърже християните с читателите, за които светът изглежда различно, не може да са просто вълнуващи сюжетни похвати. И ако увод-
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ните ми разсъждения са основателни и реализмът на Бернанос е безспорен и за
нехристиянски наблюдатели, то той не би могъл да бъде вдъхновен от религиозно учение, или по-точно това, от което е вдъхновен, е непременно нещо повече
от религиозно учение. Смятам, че в известен смисъл са верни и двете предположения. Християнството, което седи зад делото на Бернанос, едва ли може да
бъде изложено в друга, по-абстрактна форма, без да загуби и духовния си характер, и връзките си с реалността. Християнството, способно да вдъхнови връзки
с реалността, които са достъпни за вярващи и невярващи, наистина не е възможно като религиозна доктрина или идеология. Обаче фактът, че реализмът,
вдъхновен от въпросното християнство, е все пак възможен и възприемаем,
показва, че това християнство е възможно, ако не като доктрина, то поне като
съвсем реален начин на живот. Събитията, решенията на героите и фактите в
романите на Бернанос не са алегории или условни знаци на сръхестественото.
На фона на сравнително обичайния ход на повествованието някои реалности заявяват своето свръхестествено значение, без да губят естественото си. Сцени
като срещата с дявола от Под слънцето на Сатаната изглеждат изумително
и неочаквано, но не правят впечатление на нереални. Читателят – атеист или
вярващ, трябва да избира дали да им вярва; нещо повече – такива картини се
развиват на фона на съвсем обичайни обстоятелства. И ако избере да пренебрегне свръхестествения пласт на сюжета, от романите на Бернанос вероятно
не би останало нищо, което да си заслужава великолепния му език, както и усилието на читателя да вмести мисълта си в съвсем тривиални рамки. А ако приеме
свръхестественото като част от реалността, както предлага Бернанос, то
и съвсем ежедневни и банални неща придобиват измерения, които би трябвало
да се нарекат духовни. В нехристиянския смисъл на думата духовно се нарича
преди всичко нематериалното, безплътното, идеалното, неутилитарното и прочее отрицателни определения. Християнският поглед е по-различен. В лицето
на Иисус от Назарет Бог е станал обикновен човек, поемайки риска да остане
незабелязан. Цената на този риск е подарената на човека възможност да върши
богоподобни неща, без да изоставя човешките. Христовият живот е направил
ежедневното, обичайното и дори баналното богоуподобяващи. Митр. Антоний
Сурожки (Блум), между другото, автор на статия, озаглавена „Богословие на материята“, често цитира изказването: „Когато съм гладен, това е материален
проблем. Когато моят ближен е гладен – това е вече духовен проблем“. Една и
съща материална зависимост придобива духовни измерения, превръща се във
възможност за духовно дело. Една и съща веществена ощетеност става средство за духовно действие, при това, без да променя ощетяващия си характер.
Вероятно затова о. Александър Шмеман е още по-категоричен – „Християнството е единственият истински материализъм“.
Корените на реализма на Бернанос показват, че духовният смисъл в християнството предполага въвлеченост на материалното или просто вещественото в
особен вид персонални отношения, конституиращи самото персонално. Става
дума за своеобразна спиритуализация на материалните връзки, от която те не
губят материалния си характер. Християнската духовност няма нужда да къса
с реалността, каквато и да е тя. С устата на един от героите си Бернанос
казва: „Посредствеността е Божия грижа. Тя е твърде сложна за нас“. А самият
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Бернанос завява: „светостта не е възвишена“. Какво по-убеждаващо свидетелство в полза и на светостта, и на реализма?
Бих завършил с констатацията, че може би най-ценното впечатление от творчеството на Бернанос е липсата на необходимост да се избира между духовното отношение и духа на реализма. Напротив, то показва, че истинският християнин може да бъде само реалист. Бих добавил нещо повече: човек би могъл да
стане християнин просто защото е последователен реалист.
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Алексей Федотов

Клайв СтеЙпълс Луис за Бога,
вярата и човека1
Клайв Стейпълс Луис е сред най-прочутите християнски мислители и писатели
на двадесетото столетие. В годините на младостта си той постепенно изгубва всякаква вяра. След период на духовни търсения, в тридесет и третата
година от живота си става убеден християнин. Смятат го за едва ли не единствения християнски писател, чиито трудове – при все че сам той не е православен – се оценяват неизменно положително от православните богослови. Човек
с енциклопедични познания и търсещ ум, веднъж повярвал, той влага много сили
в изучаване на историята на религиите – включително и на първоизточниците –
преди християнските му убеждения да станат осмислени и непоколебими.
Самият той пише за това така: „В моето съзнание … смущаващото разнообразие от „религии” започна да се подрежда … Въпросът вече не опираше до това
да открия неподправено вярната религия сред хиляди други несъмнено неверни религии. Въпросът по-скоро бе: Къде религията постига истинска зрялост?
Къде, ако изобщо това се случва, алюзиите на езичеството намират своето
осъществяване?”2.
Луис не смята личния религиозен опит за решаващ при определяне истинността
на една или друга религия. Припомняйки си за своя беседа с военен, който разказвал как веднъж в пустинята преживял усещане за присъствието на Бога, след
което всички религиозни разсъждения му се струват безжизнена схоластика,
Луис пише за това така: „В определен смисъл аз до голяма степен съм съгласен
с този човек. Мисля, че той сигурно наистина е усетил Бога в пустинята. И
когато след това [лично] преживяване се е обърнал към християнските изповедания на вярата, смятам, че той наистина е преминал от нещо реално към нещо
по-малко реално. По същия начин, ако човек веднъж е видял Атлантическия океан
от брега и след това отиде и погледне една карта на Атлантическия океан,
той също така ще премине от нещо реално към нещо по-малко реално: след
истинските вълни той ще се обърне към къс шарена хартия… Картата [обаче]
… се основава на това, което стотици и хиляди хора са открили, плавайки из
истинския Атлантически океан. В този смисъл зад нея стоят куп преживявания,
също толкова реални като вашето на брега; само че докато вашето представлява единствен бегъл поглед, картата обединява заедно всички различни пре1 	

Федотов, А. А. „Клайв Стейплз Льюис о Боге, вере и человеке” – В: Богослов.ру (23.10.2013 г. http://www.
bogoslov.ru/text/3529584.html) Алексей Александрович Федотов е доктор на историческите науки, кандидат
на богословските науки, преподавател в Ивановския филиал на университета в град Архангелск, Русия. Б. пр.

2

„Настигнут радостью” – В: Льюис, К. С. Собрание сочинений в 8 томах, т. VІІ, СПб. 2000, с. 433. Цит. по превода на Елика Рафи: Луис, К. С. Застигнат от радостта, София: „Рива” 2006, с. 276-277. Б. пр.
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живявания… Теологията е като картата… Доктрините не са Бог: те са само
нещо като карта. Но тази карта се основава на преживяванията на стотици
хора, които действително са били във връзка с Бога – преживявания, в сравнение
с които всички вълнения или чувства към Бога, които вие или аз сигурно можем
сами да изпитаме, са много елементарни и много объркани… С други думи, теологията е свързана с практиката, особено днес.”3
Религиозното търсене на писателя е дълго и сложно. Направеният избор обаче
е вече еднозначен: „Ако си християнин, не се иска да вярваш, че всички други религии са просто напълно погрешни. Ако си атеист, трябва да вярваш, че всички
религии по целия свят допускат в основата си огромна грешка. Ако си християнин, свободен си да мислиш, че всички тези религии, дори най-странните от тях,
съдържат поне частица истина. Когато бях атеист, трябваше да се опитам да
убедя себе си, че по-голямата част от човешкия род винаги е грешила по отношение на най-важния за нас въпрос; когато станах християнин, можах да възприема по-либерално схващане. Разбира се, да си християнин не означава да мислиш,
че там, където се различава от другите религии, християнството е право, а
другите религии са еднакво погрешни. Както в аритметиката – има само един
верен отговор на дадена задача и всички останали са грешни; но някои от тези
грешни отговори са много по-близки до правилния, отколкото други”4.
В епохата на все повече завоюващия съзнанието на масите материалистически
светоглед Клайв С. Луис пише: „Откакто са започнали да мислят, хората са се
чудили какво в действителност представлява този свят и как се е появил. Били
са поддържани, най-общо казано, две виждания. Първото е т.нар. материалистично схващане. Хората, които споделят това схващане, смятат, че материята и
пространството просто съществуват и винаги са съществували, без някой да
знае защо; че материята, която притежава някои определени свойства, просто
по една щастлива случайност е създала мислещи същества като нас. При шанс
едно на хиляда нещо е ударило нашето слънце и така са възникнали планетите;
отново при шанс едно на хиляда една от тези планети е имала необходимите
химически вещества и подходяща температура и така се е зародил животът, а
после след дълга поредица от случайности при развитието на живите организми
са се появили и същества като нас.
Второто схващане е религиозното. Според него зад света има нещо, което,
сравнено с всичко познато, най-много прилича на разум. С други думи, то има
съзнание, има цели и предпочита някои неща пред други. И според това схващане
то е направило света, отчасти за цели, които не знаем, но и във всеки случай,
за да създаде същества като себе си – имам предвид като себе си дотолкова,
доколкото и те притежават разум. Моля не мислете, че едното от тези виждания се е приемало преди много време, а другото постепенно го е изместило.
Навсякъде, където са съществували мислещи хора, са се появявали и двете
3
„Просто христианство” – В: Льюис, К. С. Собрание сочинений в 8 томах, т. І, СПб. 2004, с. 139-141. Цит. по
превода на Кристина Мишева: Луис, К. С. Обикновено християнство, София: „Нов човек” 1991, с. 141-143. Б.
пр.
4

Пак там, с. 47-48. В българското издание – с. 42. Б. пр.

111

Християнство и литература

виждания. Забележете също и следното. Не можете да разберете кое виждане
е правилното с помощта на науката в обикновения смисъл на думата… Ако съществува „Нещо зад фактите”, то или ще трябва въобще да остане неизвестно за хората, или ще трябва да се прояви по някакъв друг начин. Твърдението,
че съществува или не съществува такова нещо, не може да бъде направено от
науката. И истинските учени обикновено не го правят. Правят го журналистите и популяризатори, които са понаучили някои неща от елементарната наука
в учебниците”5.
Луис разсъждава много и върху сходството и различието между християнското
вероучение и онези от езическите религии, в които се съдържа учението за
умиращия и възкръсващ бог. Той пише за природните религии, виждащи образа
на подобен бог в смяната на годишните времена, в умиращото и възкръсващо
зърно. Мъчи го въпросът: „А може би такъв е и Христос?”. И ето как отговаря на този въпрос самият Луис: „От определена гледна точка Христос е „от
същия тип” както Адонис или Озирис (като имаме предвид, разбира се, факта,
че никой не знае къде и кога са живели те, докато Той е бил екзекутиран от
римски управител, който ни е известен, във време, което може да бъде приблизително установено). Тъкмо в това е загадката. Ако християнството е религия
от споменатия тип, защо аналогията със семето, което попада в земята, се
споменава толкова рядко в Новия завет (ако не греша, само два пъти)? Житните
религии са популярни и почитани; ако първите християнски учители са издигали
такава една религия, какви мотиви са могли да имат те, за да скриват този
факт? Впечатлението, което създават, е за хора, които просто не осъзнават
колко близо стоят до житните религии; за хора, които просто са пропуснали
богатите източници на образност и асоциации, от които са можели да черпят
във всеки един момент… Защо единствената религия за „умиращия Бог”, която
е успяла да оцелее до наши дни и да се издигне до безпрецедентни духовни висоти, е възникнала тъкмо сред народа, и то почти единствения народ, на който
целият кръг от идеи, свързани с „умиращия Бог”, е бил чужд? … Летописите
фактически показват една Личност, която изиграва ролята на Умиращия Бог, но
чиито мисли и думи остават далеч извън кръга от религиозни идеи, към които
Умиращият Бог се отнася. Изглежда така, като че ли ядрото на онова, около
което се градят природните религии, наистина се е случило веднъж; но се е случило в среда, където е нямало дори следа от природни религии”6.
Луис пише, че за да излезем от това мнимо противоречие, трябва да проумеем,
че според християнското учение в Христос не се е въплътил някакъв „бог въобще”, а Единият и Истинен Бог. „Той не е природен бог, а Бог на природата –
неин създател, творец, владетел и ръководно начало… А ако съществува такъв
Бог и ако Той е слязъл на земята, за да се възкачи отново, можем да разберем
защо Христос едновременно толкова наподобява житния цар и в същото време дума не казва за него. Той е подобен на житния цар, защото царят е Негов
5

Пак там, с. 36-37. В българското издание – с. 31-32. Б. пр.

6

„Чудо” – В: Льюис, К. С. Собрание сочинений в 8 томах, т. VІІ, с. 225-226. Цит. по превода на Цветан Биюков:
Луис, К. С. Чудесата, София: „Нов човек” 1998, с. 141-142 Б. пр.
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образ. Сходството не е нито нереално, нито случайно. Защото житният цар е
породен (посредством човешкото въображение) от събитията в природата, а
събитията в природата са породени от нейния Творец; моделът смърт-възраждане е заложен в природата, защото преди това е бил заложен в Него. От друга
страна, елементите на природна религия поразително отсъстват както от
учението на Иисус, така и от подготвящия го юдаизъм тъкмо защото в тях се
е демонстрирал самият Първообраз… Там, където съществува реалният Бог, не
се явяват сенките на Бога.”7
Клайв С. Луис пише своите произведения във време, когато в масовото съзнание
популярният дарвинизъм е непоклатима догма. На полемиката с него той посвещава своето неголямо, но забележително съчинение Погребението на Великия
мит. Той пише: „Централната идея в този мит е това, което вярващите в него
биха нарекли „еволюция” или „развитие”, или „оформяне” – по същия начин, както
и централната идея в мита за Адонис е смъртта и възкресението. Не искам
да кажа, че доктрината за еволюцията – тази, към която се придържат професионални биолози – е мит. Биолози от по-късно време вероятно биха я сметнали
за по-малко удовлетворителна хипотеза, в сравнение с надеждите, които са 
възлагали петдесет години по-рано, но това не я прави мит. Това е истинска научна хипотеза. Ние обаче трябва строго да разграничаваме „еволюцията” като
теорема в биологията от популярния еволюционизъм, който определено е мит”8.
И продължава: „Популярният еволюционизъм или „учението за развитието” се
различава съдържателно от еволюцията на истинските биолози. За биолога еволюцията е хипотеза. Тя покрива повече факти, отколкото всяка друга, представена на пазара и бива следователно възприемана, освен ако или докогато не бъде
представено някое ново предположение, което да би покривало повече факти
при по-ниска степен на допусканията… Наистина, проф. Д. М. С. Уотсън9 не би
отишъл по-далеч от това. За него „Еволюцията се възприема от зоолозите не
защото някой е наблюдавал как тя се случва или… защото би могла да бъде доказана като вярна чрез логично съгласувано доказателство, а защото единствената алтернатива – нарочното сътворение, е очевидно невероятна (Уотсън,
цитиран в: Nineteenth Century, April 1943, “Science and the BBC”). Което означава,
че единствената основа да  вярваме не е емпирична, а метафизична – догма за
любителя метафизик, за когото „нарочното сътворяване” е невероятно”10.
Ненаучния характер на популярния дарвинизъм К. С. Луис доказва с това, че предметът на вяра за последователите на това учение се разминава с това, което
могат да дадат реалните наблюдения на света: „В науката еволюцията представлява теория за измененията, в Мита се превръща във факт относно подоб
7

Пак там, с. 228. В българското издание – с. 144. Б. пр.

8

„Похороны Великого Мифа” – В: Льюис, К. С. Собрание сочинений в 8 томах, т. VІІІ, М. 2000, с. 425. Оригиналният английски текст на The Funeral of a Great Myth, от който превеждаме цитираните в текста пасажи от
това произведение, е достъпен на адрес: http://fpb.livejournal.com/297710.html Б. пр.
9

David Meredith Seares Watson (1886–1973) – професор по зоология и сравнителна анатомия. Б. пр.

10

Пак там, с. 427-428.
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ренията. Така истински учен като проф. Джон Холдейн11 се старае да покаже,
че популярните идеи за еволюцията поставят напълно неоправдано ударението
върху онези промени, които (по човешките стандарти) превръщат създанията в
„по-добри” или по-интересни. И добавя: „Така ние биваме предразполагани да гледаме на подобрението като на правило на еволюцията. В действителност обаче
тук става дума за изключение; при всеки случай на подобрение са налице още
десет случая на дегенерация” (“Darwinism Today” – In: Possible Worlds and Other
Essays, London: “Chatto & Windus” 1937, p. 28). Митът обаче просто пренебрегва
тези десет случая на дегенерация. В популярното съзнание думата „еволюция”
извиква единствено картината, в която нещата се придвижват „напред и нагоре” и в която няма нищо друго”12.
Луис показва, че ако приемем положенията на популярния дарвинизъм, то вече не
бихме могли да говорим за каквато и да било доказателствена система по принцип: „За да достигнем до позициите, поддържани от истинските учени – позиции,
които са присвоени от Мита – трябва на практика да третираме разума като
абсолют. В същото време обаче Митът изисква от нас да вярваме, че разумът е
просто един непредвиден и непланиран вторичен продукт на безсмислен процес, на
определен стадий от неговото нескончаемо и безцелно възникване. По този начин
съдържанието на Мита подкопава единствената основа, върху която можем да го
смятаме за истина. Ако обаче разумът ми е продукт на неразумното – ако онова,
което ми изглежда най-ясно логическо мислене, е само начинът, по който създание
като мен е ограничено да го усеща – то как ще му се доверя, когато ми говори за
еволюцията? По същество на мен ми се казва следното: „Аз ще ти докажа, че онова, което ти наричаш доказателство, е само резултат от умствените ти навици,
които пък са резултат от наследствеността, която е резултат от биохимията,
която е резултат от физиката”. Но това е същото като да се каже: „Аз ще ти
докажа, че доказателствата са ирационални”, или още по-сбито: „Аз ще докажа,
че няма никакви доказателства”. Това, че за някои хора с научно образование не
може по никакъв начин да се смята, че виждат трудността тук, потвърждава подозрението, че в случая си имаме работа с вродена болест, поразила целия начин
на мислене. Онзи обаче, който вижда това, е принуден да отхвърли като митологична цялата космология, в която повечето от нас сме възпитани”13.
Писателят не може да не обърне внимание и върху източниците на популярния дарвинизъм – това, че той бива изискван от придобиващата все по-глобален характер
империалистична цивилизация: „Накрая, без Мита и съвременната политика би
била невъзможна. Той възникна в революционния период. За политическите идеи от
този период обаче той никога нямаше да бъде възприет. Което обяснява и защо
Митът се концентрира върху Холдейновия един случай на биологично подобрение и
пренебрегва неговите десет случая на дегенерация. Ако случаите на дегенерация
бъдат вземани под внимание, би било невъзможно да не видим, че всяка промяна в
11

John Burdon Sanderson Haldane (1892–1964) – британски генетик и еволюционен биолог, един от основателите на популационната генетика. Б. пр.
12

Пак там, с. 428.

13

Пак там, с. 432.
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обществото би могла колкото да разруши свободите и удобствата, които вече
имаме, толкова и да ни добави нови; че опасността от връщането назад е поне
толкова голяма, колкото и шансът да се придвижим напред; че за да запазва онова,
до което е достигнало, едно благоразумно общество трябва да употребява поне
толкова енергия, колкото и за да го подобрява. А в нашето съвремие ясното съзнание за тези общоизвестни истини би било фатално както за политическото Ляво,
така и за политическото Дясно. А Митът замъглява точно това съзнание. Така че
големите партии имат законен интерес от неговото поддържане”14.
И Луис предлага на своите читатели да вярват в съвсем друго; да вярват, ако
ще и цял свят да им говори обратното. Един от героите в неговата приказка
Сребърният стол говори на вещицата, предоставяща му „неоспорими” доказателства, че всичко, в което той вярва, не съществува: „Всичко, което казахте,
е съвсем вярно… Винаги съм искал да зная най-лошото, за да го посрещна по
възможно най-добрия начин. Затова нямам намерение да отричам казаното… Да
предположим, че наистина само сме сънували или измислили всичко – дърветата
и тревата, слънцето и луната, звездите и самия Аслан… Измислените неща
ми се струват доста по-важни от истинските. Да предположим, че тази черна
дупка – вашето кралство – наистина е единственият свят. На мен той ми се
вижда доста скапан… Може да сме някакви хлапаци, които според вас си измислят игра. Но четирима хлапаци, които си играят, могат да измислят свят-игра,
в сравнение с който вашият да не представлява нищо. Ето затова аз държа на
света-игра. Ще бъда на страната на Аслан, дори и да няма Аслан… И доколкото мога, ще живея като нарниец, даже и да няма такава страна като Нарния.
Така че благодарим ви за поднесената вечеря и ако двамата господа и младата
дама са готови, напускаме вашия дворец веднага и тръгваме в мрака да търсим
Горната земя… Не че този живот ще бъде кой знае колко дълъг. Но това не е голяма загуба, ако светът е наистина такова скучно място, каквото твърдите”15.
В една от приказките си Луис много образно показва, че лошото и доброто се
намират вътре в човека, който – като дете на глобалната цивилизация – мисли твърде много за това какво е „настояще” и какво не, а поради това и не е
способен да се радва на онова добро, което притежава:
„– Но тук не е тъмно, нещастни глупави джуджета – възкликна Луси. – Не виждате ли? Вдигнете глави! Огледайте се! Не виждате ли небето, дърветата и
цветята? Не виждате ли мен?
– Как, в името на всички измами, мога да видя нещо, което не съществува? И
как да видя теб или пък ти мен в този пълен мрак? …
– Чуй, джудже – започна тя отново, – дори очите да те лъжат, поне носът ти е
добре. Можеш ли да помиришеш това?
14

Пак там, с. 436.

15

„Серебряное кресло” – В: Льюис, К. С. Собрание сочинений в 8 томах, т. VІ, М. 2000, с. 95. Цит. по превода
на Светлана Биюкова: Луис, К. С. Сребърният стол, София: „Аполо прес” 1998, с. 141-142. Б. пр.
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Тя се наведе и поднесе свежите росни цветя към грозния нос на Дигъл. Но  се
наложи бързо да отскочи, за да избегне удар на малкото му силно юмруче.
– Я, стига! – викна той. – Как смееш! Как можеш да ми тикаш шепа мръсни оборски фъшкии в лицето? И с магарешки бодили на всичкото отгоре! Много нагло! А
и коя си ти, дявол да те вземе? …
Аслан вдигна глава и разтърси грива. Мигновено на коленете на джуджетата се
появиха разкошни блюда – пайове и език, гълъби и сладкиши, сладолед. В дясната
си ръка всяко джудже държеше чаша отлежало вино. Но от това нямаше особена
полза. Те се нахвърлиха твърде лакомо на всичко, но бе ясно, че не усещат същинския вкус на яденето. Убедени бяха, че ядат и пият само неща, каквито могат да
се намерят в един обор. Едно каза, че се опитвало да яде фураж, друго съобщи,
че намерило парче стара ряпа, трето пък гризяло зелево листо. Вдигнаха златните чаши с гъсто червено вино към устните си с думите:
– Ух! Представете си, да ни се наложи да пием мръсна вода от корито, в което
е лочило магаре! Никога не сме и предполагали, че ще стигнем дотам.
Но много скоро в ума на всяко джудже се прокрадна съмнение, че съседът му е намерил нещо по-хубаво от него, и настана едно грабене и крадене, което прерасна
в караница, докато след няколко минути не започна и бой. Храната бе размазана
по лицата и дрехите им или изпотъпкана по земята. Но когато най-после седнаха
да се погрижат за насинените си очи и разкървавени носове, всичките казаха:
– Е, поне тук няма измама. Не се оставихме на никого да ни преметне. Джуджетата са си джуджета.
– Виждате ли?! – попита Аслан. – Те не се оставят да им помогнем. Избрали са
хитростта вместо вярата. Затворът им съществува единствено в съзнанието
и те сами се заключват вътре. Толкова ги е страх да не бъдат измамени, че не
могат да бъдат извадени”16.
Писателят изобличава и разпространеното сред западния свят възприемане на
религията като нещо приложно – нещо, което е призвано да удовлетворява човешките „потребности”. В Писма до Малкълм той пише: „Робският страх представлява, разбира се, най-низшата форма на религия. Само че един бог, който не би дал
основание дори и за робски страх – безопасен, опитомен бог – скоро би бил разгадан
от всеки нормален ум, че е фантазия. Не съм срещнал и един човек, който изцяло
отказва да вярва в ада и в същото време има жива и животворяща вяра в рая”17.
В Хрониките на Нарния Луис пише, че Аслан не е питомен лъв. Вяра, в която не
16

„Последняя битва” – В: Льюис, К. С. Собрание сочинений в 8 томах, т. VІ, М. 2000, с. 362-364. Цит. по превода на Деница Дабижева: Луис, К. С. Последната битка, София: „Аполо прес” 1999, с. 136-140. Б. пр.
17
Письма к Малькольму” – В: Льюис, К. С. Собрание сочинений в 8 томах. т. VІІІ, СПб. 2000, с. 391. Английският текст на Letters to Malkolm: Chiefly on prayer, New York: „Harcourt, Brace & World, Inc.” 1964 е достъпен на
адрес: http://thepiratebay.sx/torrent/8541937/. Цитираният пасаж е на с. 76. Б. пр.
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се вярва, която съществува само за да може някой да се скрие зад нея, не би
пропуснала възможността да изобличи и накаже светотатстващия. В завършващата серията книга Последната битка се разказва за маймуната, която учела,
че добро и зло е едно и също, и която мъчително погива от извикания от нея
дух, в който не вярвала.18
Отново там обаче виждаме и друг пример: на юношата воин, цял живот искрено
служил на злото, смятайки го за добро, и цял живот постъпвал благородно в името на това зло. Когато обаче – пред лицето на смъртта – той се оказва редом
с въплъщението на Доброто (което при Луис е Аслан) и Злото (което при Луис е
Таш), злото не може да го докосне, а Доброто му казва защо го приема: „Аз приемам всичко, което си отдавал на него, не защото той и аз сме едно, а защото
сме противоположности. Двамата сме толкова различни, че нищо низко не може
да бъде сторено в мое име и нищо добро не може да бъде направено в негово име.
Ето затова, ако някой се закълне в Таш и удържи клетвата си заради самата нея,
той в действителност се е заклел в мен, макар да не го знае и аз ще го възнаградя. Ако пък някой стори злина в мое име, тогава, въпреки че се кълне в името
на Аслан, всъщност служи на Таш и Таш [е който] приема стореното от него”19.
Разсъждавайки върху смъртта, оценявайки целия неин ужас и неестествеността  за човешката природа, Луис все пак казва: „Тя е защитен механизъм, защото след падението на човека безсмъртието на естеството му би било найбезнадеждната съдба за него. Когато не съществува смъртта, за да му помогне
да преодолее себе си; когато е напълно свободен… да се увива сам безкрайни
векове с оковите на собствената си гордост и честолюбие и като техен плод
да гради кошмарните си цивилизации, една от друга по-объркани и по-могъщи,
от паднал човек той би се превърнал в демон, който с нищо не би могъл да бъде
спасен… Човечеството трябва със свободната си воля да приеме смъртта, да
 се предаде с пълно смирение, да изпие до дъно тази чаша и по такъв начин
да я преобразува в онази мистична смърт, в която се крие тайната на живота.
Но само Човек, Който е станал човек по собствен избор, а не по необходимост,
само Човек, дошъл да служи в нашите тъжни редици като доброволец, бидейки в
същото време Човек в най-съвършен смисъл, само Той би могъл така съвършено
да умре и по този начин да победи смъртта или да я претвори… Защото Той
е истински жив, умира както подобава, тъй като такава е структурата на реалността. Поради това, че по-висшето може да низхожда към по-низшето, Той,
Който през цялата вечност непрестанно предава Себе Си на благословената
смърт на саможертвата пред Отца, може също така изцяло да се предаде на
тази ужасна и (за нас) недоброволна смърт на тялото. Тъй като саможертвата
е самата матрица на реалността, която Той е сътворил, Неговата смърт може
да стане и наша смърт. Върховното Чудо, без да отрича онова, което знаем за
реалността, я допълва с коментар, който прави непонятния текст ясен”20.
18

В българското издание на с. 109-110. Б. пр.

19

„Последняя битва” – В: Льюис, К. С. Собрание сочинений в 8 томах, т. VІ, с. 315. Цит. по българското издание – с. 154-155. Б. пр.
20

„Чудо” – В: Собрание сочинений в 8 томах, т. VІІ, с. 238-239. Цит. по българското издание – с. 162-163. Б. пр.
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За Възкресението на Христос Клайв С. Луис пише не само в своите философски
трактати, но и алегорично – използвайки формата на световноизвестните си
приказки Хрониките на Нарния. Както пише той в първата и най-известната от
тази серия книга – Лъвът, вещицата и дрешникът – „… когато една доброволна
жертва, която не е направила никакво предателство, бъде убита вместо самия
предател, Каменната маса ще се разчупи и самата смърт ще започне да действа в обратна посока”21.
Върху важността за всеки човек на приетата от Христос Спасителя доброволна жертва Луис пише следното: „Най-първата стъпка е да се опитате въобще
да забравите своето „Аз”. Вашето истинско, ново „Аз” (което е на Христос и
в същото време [е] ваше, и [е] ваше точно защото е Негово) няма да се появи,
докато го търсите. То ще се появи, когато търсите Него… Този принцип важи
навсякъде в живота. Откажете се от себе си и ще намерите истинския себе
си… Ако търсите „себе си”, вие ще откриете в края на краищата само омраза,
самота, отчаяние, ярост, разруха и упадък. Ако обаче търсите Христос, ще намерите Него и заедно с Него, всичко останало”.22 …
Литературното наследство на Клайв Стейпълс Луис е помогнало на много хора
да станат християни, тъй като и самият автор е преминал целия мъчителен
и дълъг път от неверието до дълбоката искрена вяра. И днес в нашия свят,
наричан понякога „свят на постхристиянските ценности”, то получава особена
значимост, помагайки на човека да повярва в Христос.
Превод от руски: Борис Маринов

21

„Лев, колдунья и платяной шкаф” – В: Льюис, К. С. Собрание сочинений в 8 томах, т. V, СПб. 1999, с. 103. Цит.
по превода на Василка Георгиева: Луис, К. С. Лъвът, вещицата и дрешникът, София: „Аполо прес” 1997, с. 147.
Б. пр.
22

„Просто христианство” – В: Льюис, К. С. Собрание сочинений в 8 томах, т. І, СПб. 2004, с. 200-201. Цит. по
българското издание – с. 204-205. Б. пр.
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Надежда Савова е родена в София, завършва Италианския лицей в Горна Баня. През 2002 г. заминава да учи международни
отношения и испанска филология в Университета „Фърман” в
САЩ. Прекарва по различни програми 5 семестъра в редица
латиноамерикански страни. Защитава докторат по културна и социална антропология в Принстънския университет,
САЩ, проучвайки темата за сравнителните културни политики и социалното влияние на мрежите от културни центрове в България (читалищата), Бразилия и Куба. Работила
е като консултант-експерт към Сектора по нематериално
културно наследство на ЮНЕСКО в Париж през 2008 г. През
2008 г. създава мрежа от читалища и организации, която регистрира като нестопанска организация в България с името Международен съвет на самодейните средища, International Council for Cultural Centers (I3C, www.international3c.org). През декември 2009 г. заедно с местни доброволци създава в Габрово културно-кулинарен
център, наречен Хлебна къща „Св. Христофор” (www.bread-art-house.org), който се
развива като общностен културен център, където месенето на хляб се съчетава
със занаяти, рисуване, дърворезбоване на печати за хляб. Постепенно около Хлебната къща се оформя национална мрежа от сродни центрове и доброволчески програми в над 20 града на страната, както и международна мрежа от побратимени центрове в над 12 страни на 5 континента (www.breadhousesnetwork.org). Преподавала
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политики, социално предприемачество и социални дейности в Университета „Принстън”, САЩ, и катедрите по социология и културология на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” и в Габровския технически университет.

Надежда Савова

Как Витлеем се умножава
по света...
Когато през 2008 г. разбрах, че Витлеем значи „дом на хляба”, започнах все повече да се питам какво крие хлябът за тайните на Божието въплъщение?
Ключът към отговора на тези въпроси разбрах, когато започнах да се вглеждам в иконата на Рождество Христово в нещо, което не бях забелязвала преди.
Забелязах, че яслата, в която са повили Младенеца Христос, далеч не прилича
на ясла, а по-скоро на саркофаг, подобен на саркофага-гроб, който виждаме на
иконата на Възкресение Христово. Започнах да разпитвам богослови и се оказа,
че наистина иконографията изобразява именно това: за нас хората, може би
парадоксално, но най-важното послание във въплъщението и раждането на Бог
на земята е, че Той ще умре, за да може да възкръсне и да ни дари живот вечен!

119

Пътепис

Защото само така Бог се е подчинил сам на закона за свободата на волята и е
предоставил реален избор на човека дали да Го избере или не, но едва след като
е видял с очите си Неговата любов! Така Бог извади човека от реалната земна,
материална смърт, на която до този момент са били подчинени хората, и роди
за нас вечен живот за душите и за телата след второто пришествие!
От теорията, която видях в иконата, открих и заживях практиката в Литургията и нейния евхаристиен пулс, съвсем реално вкусвайки в Причастието благодатта на Божието въплъщение, Възкресение и от тях възможността за нашето
човешко „обожение”. Така по време на доктората си по културна антропология в
университета „Принстън” намерих най-важните отговори не в дебелите книги,
а в потира с претворените вино и хляб на Причастието. Но още по-интересна
за мен бе срещата с Божието тяло и кръв в най-различни страни и култури,
които изследвах и през които пътувах през годините – над 70 страни за около 10
години. Откривах хляба не като всекидневна храна, а като Храната над всички
други храни, именно като „насъщния” или „над същния”, т.е. много над обикновената си материална същност, но претворен в Христовата плът, въплътена за
спасението на всеки един от нас!
Така както вкопаната пещера на Витлеем кулминира на възвишението на Голгота в Йерусалим, от ниското към високото, водещо до Възкресението и Възнесението, по сродна логика, но и същевременно в обратни отношения на високото
и ниското си представих връзката между Вавилон и Витлеем: високата кула на
убиващата човешка гордост бива разрушена и изчистена в ниската пещера на
смирението и служението на другите, от гордостта към смирението, от отчуждението към приближението, общението и любовта! От Вавилон до Витлеем
и от Витлеем до Голгота, екзистенциалното лъкатушене на човешките пътеки
по хълмовете и снишенията между гордостта и смирението, между живота и
смъртта бе и моят път по света и дълбоко навътре в самата себе си. В един
момент обаче пътят и търсенията ми се спряха и намериха покой във Витлеем
и избраха неговата звезда за пътеводна.
С откриването на дълбокия смисъл на Витлеем, „Дома на Хляба”, започнаха и
приключенията ми и чудесата около мултиплицирането на посланието на Витлеем по света, а именно: мир, радост и любов около споделянето на хляб! Неслучайно думата „компания” идва от латинския „com panis” или „съ-хлебие”, хора,
които споделят хляба си и с това изразяват близостта си. Начинът, по който
това послание се разви и даде плод в моя живот, бе чрез идеята за т.нар. хлебни къщи, която се роди в онзи миг в храма във Витлеем: копнежа за едни топли,
светли къщи, които да кипят от живот и радостта на много хора, месещи заедно хляб, който да пълни квартала, града, страната и света с аромата на мир!
И малко като на шега, т.е. без мое сериозно планиране, а по Божия план, чудото
се случи: скоро след Витлеем се озовах на гроба на св. Николай Мирликийски в гр.
Бари, помолих го да се застъпи за делото пред Бога и да видим дали е богоугодно, след което в рамките на няколко месеца при мен дойдоха покани за няколко
международни конференции, които ме отведоха до три страни (Перу, Южна Корея
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и Южна Африка), а на всяко място се натъквах на православна църква (единствената за града, а често и за цялата околност!) с името св. Николай!
Първата Хлебна къща отвори врати в гр. Габрово точно за Рождество Христово
2009 г., кръстена на св. Христофор и св. Николай – и така, както те са покровители на пътуващите, така и моделът на Хлебната къща започна да пътува от
Габрово и се разпространи за две години по света. Първата Хлебна къща извън
България се роди в място с далеч не случайно име: Витлеем на Амазонка в гр.
Икитос, Перу, а мрежата днес вече обхваща над 20 града на България и над 12
страни на 5 континента.

Рождество Христово на различните континенти
Така както Витлеем съдържа в себе си един универсален елемент, който същевременно е много различен като форма и съставки по света – хляба, така
и Рождество Христово се чества по целия свят с най-разнородни обичаи, но с
общ дух. Моите пътувания ми дадоха възможност да изживея Рождественските
празненства в най-различни култури, и то такива, в които не очаквах да срещна християнски традиции, примерно в Индия или Виетнам. Историите текат в
хронологичен ред от 2006 г. досега.

Мексико, 2006 г.
На първата година от доктората в „Принстън” и изследователските ми пътувания – 2006 г., посрещнах Рождество в Мексико. Бях на гости на мой приятел от
бакалавърските години, и както много други празненства в Мексико, Рождество
се честваше почти две седмици с пищни празненства, с големи семейни събирания. Целият град Мексико Сити, най-големият метрополис на света, преливаше
от цветове с накачени по дървета, мостове, къщи и спирки на автобуси хартиени звезди и „пиняти”, които отново са във формата на звезда, но задължително
със седем лъча и са пълни с лакомства. В деня на Рождество се разграбват от
децата, които пръсват пинятата с пръчки. Пинятата олицетворява борбата на
човека със седемте основни гряха, а моментът, в който човек със завързани очи
я разбива, показва как вярата в Бог може да победи човешката липса на любов
и как усилията се възнаграждават със сладостта на Божията благодат под
формата на споделените лакомства.
Девет дни преди Рождество, от 16 до 24 декември, мексиканците започват да
организират всяка вечер в църквата т.нар. „посада”, или ритуал, който пресъздава пътуването на св. Йосиф и св. Дева Мария от Назарет до Витлеем. Малки
и големи, всички заедно, обикалят около храма със запалени свещи, молитви и
песни, а след това в двора на храма до късно споделят домашно приготвени храни под звуците на местни музиканти. За мен лично един от най-незабравимите
спомени бе ароматът на улиците, одухотворени от традиционните за сезона
„гордитас”, или в директен превод „дебеланки”, много малки и дебелички палачинки, които се продават по 10 в хартийка от вестник и които, макар и малки,
разтапяха сърцето на всички! За Бъдни вечер улиците се пълнят с хора, облечени
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в най-празничните си дрехи, за да отидат на църква, където ритуално куклата
на Младенеца Христос се полага в яслата сред Витлеемската пещера и децата
ликуват с песента Feliz Navidad!

Индия, 2007 г.
В южните крайбрежни щати на Индия живеят много християни, някои от които
православни още от времето на св. Апостол Тома, пострадал мъченически в Индия. Други са католици от по-ново време, като на източния бряг около Пондичери
те са приели католицизма под френско влияние, а на западния бряг около Керала
и Гоа – под влиянието на португалците.
Мечтата ми бе да посрещна Рождество в Керала, тъй като бях чувала, че там
са най-старите християнски храмове, запазили традициите от времето на св.
Апостол Тома. Цялото пътуване от Пондичери до Керала беше низ от приключения, влакове, автобуси и лодки, но въпреки пътните неуредици вечер всички
се чувствахме като герои от приказка: безброй бели и жълти хартиени звезди
светеха от клоните на палми и други южни дървета. Успяхме да стигнем Форт
Кочин, главния град на Керала, точно за Бъдни вечер, няколко часа преди да се
стъмни. Чухме камбанен звън и се озовахме пред огромна катедрала, пъстро украсена с шарени гирлянди от цветя и светлини, подобни на хиндуистките празненства, които бях виждала. Храмът преливаше от хора от всички възрасти, а
особено жените бяха ослепителни в най-красивите си сарита, с коси, ухаещи на
вплетен жасмин. Всички пееха заедно на смесица от английски и местни езици
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и радостта сякаш пулсираше във всичко наоколо! След службата, привлечени от
музиката, светлините и вкусния аромат, открихме малък семеен хотел на брега
на реката, където гости и собственици, които посрещаха заедно Рождество,
с огромни усмивки и сърца ни поканиха да се присъединим. Танцувахме до ранна
утрин под пълната луна, която къпеше огромните рибарски мрежи, типични за
Керала, наричани „китайски” и опънати като вълшебни корабни весла в нощта.
На връщане след празненството изведнъж се натъкнахме на това, което бях
търсила предната вечер, но никой така и не можа да ни покаже – църквата на
сирийски говорещите християни. На следващия ден влязохме в нея и ни посрещна свещеник, който ни посочи къде да събуем обувките си (практика в ранните
християнски църкви, все още пазена в Египет, Сирия, Етиопия и др.), след което
отвори дебела прашна книга, която целуна с благоговение и подаде и ние да целунем: осъзнах, че е Библията, но написана с неразбираем за мен шрифт, подобен
на арабския, но все пак различен, явно именно древния арамейски шрифт, който
те пазят като богослужебен език. Макар и без думи, в сърцата си истински отпразнувахме радостта на Рождество, предадена през целувката по вековните
пергаментови страници!

Виетнам и Етиопия, 2008 г.
Следващата година след Индия, 2008 г., се случи да бъда за Рождество във Виетнам. Пътуването преди Виетнам обхвана Тайланд, Лаос и Камбоджа, където
изследвах за своя докторат културните мрежи, които наподобяват българските
читалища. Бързах да прекося границата между Лаос и Виетнам, за да успея да
стигна за Рождество, тъй като Южен Виетнам е населен с християни католици,
приели християнството под френско влияние. Успях да прекося границата на 24
декември и на автостоп да пристигна в град Хуе, който блестеше с хиляди шарени гирлянди по улиците и с изкуствени елхи, светещи по прозорците на много
домове, привнесени като традиция от Запада, но декорирани с местни виетнамски и китайски символи, традиционни играчки и мотиви.
Голямата катедрала в центъра на града сияеше в златни светлини и гирлянди и
в нея едно след друго местните деца представяха смесица от сценки, свързани
с Рождество, и традиционни танци и музика. Сред пищните облекла и цветове
ликуваше неизразима радост, сияеща в очите на семейства, събрали се няколко
поколения заедно в храма, за да отпразнуват Рождество. След празненството
всички се отправиха към домовете си, за да продължат празника в семейна обстановка, и точно в момента, в който се натъжих, че моето семейство е толкова далеч, към мен се приближи едно семейство и започнаха да ме разпитват
какво правя във Виетнам, тъй като очевидно бях единствената чужденка наоколо. Така, от дума на дума, хората с отворени сърца ме поканиха да им отида
на гости и да споделя празника с тях в един малък и скромен дом от две стаи,
в който живееха три поколения, но малката бедна стая, която ни събра около
една маса, бе препълнена с духовни богатства. Никога няма да забравя малките
купички с димящ ориз и зеленчуци и безкрайно широките усмивки и очи, в които
бе лесно да видиш сам Христос да се усмихва!
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От Виетнам се върнах в Тайланд, откъдето излетях за Етиопия, за да посрещна Рождество и там, тъй като те празнуват по
стар стил, на 7 януари. Етиопия бе моя отдавнашна мечта, където отидох, за да изживея тези така древни християнски традиции,
датиращи още от времето на св. апостол
Матей, проповядвал по тези земи. Отново
бързах, за да пристигна за Рождество, и отново по Божий промисъл получих последното
място в препълнения полет от Адис Абеба до
малкия град Лалибела, до който сухоземният
път през планините отнема дни.
Като най-старата християнска страна в Африка, Етиопия ме удиви със своите несравними скални църкви и пъстри манастири около
Лалибела, изрязани метри надолу в твърд камък и свързани чрез многобройни коридори и
лабиринти. Това ги превръща в истински инженерни чудеса, все още не напълно обяснени
от световните учени, но за етиопците обяснението е само едно: по молитвите на техния
цар, сина на Савската царица и цар Соломон,
сам св. Архангел Михаил се явил със свита от
ангели и казал, че ще построят в Етиопия нов Йерусалим. Сред тези невъобразимо
красиви каменни храмове с розов оттенък бдението за Бъдни вечер започна по залез слънце и продължи цяла нощ до изгрева с неспирни църковни песнопения и музика
на традиционни етиопски инструменти, основно тъпани в различни форми.
С изгряването на слънцето вълна от радостни викове заля всички храмове и
морето от свещи и високите фигури на хората, облечени в бяло и напомнящи
сияещи черни ангели като онези, отворили огромни топли очи по грейналите
стенописи на църквите. Музиканти с дълги рогове пристъпиха до ръба на издълбаните метри в земята храмове и засвириха, изобразявайки ангелите, които
свирили радостно и пеели „Алилуя” на родилия се Спасител!
През целия ден на Рождество семейства и приятели се събираха по домовете
си, в които подовете бяха постлани със слама като спомен за полагането на
Младенеца в ясла на животни. Сламата за тях символизираше смирение и споделяне в култура, в която дори не съществува дума за стиснат, а бяха привнесли
думата „габров”, вследствие на популярните преведени габровски шеги! За празника, подобно на Виетнам, едно осемчленно семейство ме покани да споделя с
него традиционния за Рождество и като цяло за всеки важен празник ритуал в
родината на кафето – етиопската кафеена церемония, при която семейството
насяда по пода около най-възрастната жена в дома, печаща кафеени зърна на
малка метална плоскост, нажежена върху въглени.
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България, 2009 и 2010 г.
Така Рождество Христово в различните страни се оказа със свой типичен
аромат: в Мексико – на препечено сладко тесто, в Индия – на ароматни гозби
с кокос и шафран, във Виетнам – на сладък димящ ориз, а в Етиопия – на дъхаво
кафе. За жалост на всички тези места
ми липсваше православният храм, в който
да мога да отпразнувам най-истински и
в духовна пълнота празника със Светото
причастие за Рождество – за да може Бог
и съвсем материално и духовно да се роди
в сърцето като в ясла и пещера! Но навсякъде носех със себе си малка икона на
Света Богородица, която ми припомняше
за всяко Рождество по света и за моята
родна майка. Благодарение на нея любовта и радостта на Рождество за мен от
детството ми бяха сякаш материализирани от аромата на топла содена питка.
А Рождество на 2009 г. за мен имаше и
допълнителния дъх на опалена пещ и дървени въглища с откриването на първата
Хлебна къща в старата къща на моята
прабаба в Габрово. През 2010 г. Рождество
отново бе в България, с моето семейство
и раждането на още една Хлебна къща,
тази в гр. Златарица край Велико Търново, която успя да събере в мир и споделяне няколко различни етноса и религии, но в искрената любов и търпение един
към друг, които Христос донася на света като най-висша заповед и ценност –
неслучайно символизирана от преломяването на хляб!

Ню Йорк, 2011 г.
През 2011 г. пренесох със себе си през океана духа на Витлеем – и дъха му чрез
методите на Хлебната къща – в Ню Йорк, и по-точно в Харлем, където за Рождество заедно с фермерка от ябълковите ферми около града докарахме 2-тонна
френска пещ на колела до сърцето на Харлем за празник, който кварталът никога не бе виждал. Витлеем се роди в Харлем сред аромата на традиционните за
американската и английска рождественска традиция джинджифилови курабийки,
но смесени с уникалния аромат на дървена пещ! Пещта на колела, ароматът и
възможността да месят привлече най-различни хора, от бивши затворници, покрити с татуировки, и техните деца до полицаи и бездомни, млади хип-хоп гангстери и баби от Карибите и Африка. Един Витлеем, който напомняше Вавилон
в преобразения му вид: хора, говорещи най-различни езици, но обединени не от
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думите, а от общото действие и от споделения дух на човечност. Един Вавилон,
който бе преобразен от смирението на Витлеем пред малките неща като хляба,
огъня и усещането за дом сред иначе опасните улици на един от най-бедните
квартали на Америка.
Това Рождество в Ню Йорк бе и изпълнено с друг вид междукултурно преживяване: възможността да споделя празниците с различните културни традиции
на православни българи, румънци, гърци, руснаци, украинци, грузинци, сърби, антиохийци (сирийци и ливанци), както и разбира се, православни американци от
всякакъв произход. Най-голям бе празникът в Бостън, където отидохме заедно с
българския владика за Северна Америка, Канада и Австралия дядо Йосиф, когото
всички семейства и особено децата приветстваха с такава огромна любов и
така топло приеха в семействата си в низ от празненства, че Божията любов
и смирение, липсата на дистанция между владиката и хората бяха едно от найрадостните ми преживявания на Рождество!

Аризона, 2012 г.
Следващото Рождество, на 2012 г., отново ме посрещна в Америка месец след
като бях завършила доктората си, но този път на съвсем различно място от
миналогодишния заснежен Манхатън – сред слънцето на пустинята на Аризона:
от шума на улиците на Ню Йорк сред тишината на палмовия оазис на манастира
„Св. Антоний” на стареца Ефрем Светогорец. Пътеписът „Пещерата и пещта
на сърцето” излязъл на сайта на Българската патриаршия, който написах за
това поклонническо пътуване, описва най-добре духа на Рождество, привнесен
от Света гора в едно от най-сухите места на света, и тук споделям част от
него.
Рождественската служба в манастира „Св. Антоний” започна точно в полунощ
на 24 срещу 25 декември. Навън бе неестествено тихо, цялата природа чакаше
с притаен дъх да се случи най-великото чудо. В небето една звезда безмълвно,
но ярко бдеше, бе дошла отдалеч, чак от Витлеем до Аризона. И ние, хората, се
движехме тихо, благоговейно, като постепенно църквата се пълнеше с деца и
семейства, никое от децата не плачеше, никой не се оплакваше от ранния час,
защото бе ясно, че са закърмени с усещането за реалното Божие присъствие
в Светата литургия. Всички се наредихме на опашка, за да минем при стареца
Ефрем за благословия. Виждах отдалеч в гръб как с бавна нежност той благославяше с огромно внимание всеки един от богомолците. Ала когато застанах пред
него и погледнах лицето му, бях поразена от такава неописуема, неподправена и
необятно тиха любов, че от очите ми бликнаха сълзи, без дори да съзнавам как и
защо... явно пещерата на сърцето ми бе за миг болезнено осветена от пламъка
на стоплената сърдечна пещ...
Няма думи, с които да може да се опише Божествената литургия, тъй като тя
не е човешко творение, а велико Богооткровение, но в празничната света Василиева литургия имаше един момент, една светогорска традиция, привнесена
в Америка от стареца Ефрем, която може би най-ярко олицетвори необятната
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красота на тайнството: моментът, в който монасите запалиха свещите на
големия полиелей, спуснат от купола, и започнаха да го въртят, докато той не
пое свой собствен ритъм на кръгови движения, външният обръч в една посока,
вътрешният полиелей в друга, без двете противоположни движения да се неутрализират, а като се укрепяха и допълваха едно друго. Танцът на полиелеите
изобразяваше ясно танца на ангелите, които навярно в този момент заедно с
нас служеха Светата литургия... небе и земя, ангел и човек, примирили се в едно
цяло в малкото тяло, побрало безкрайния Бог, раждащо се в този миг пред нашите очи... Скоро след това станахме причастници на светите Дарове, Кръвта и
Плътта (Хляба) Христови, стотици хора в очакване на Светото причастие без
никакъв шум, а с тихо благоговение, както влъхвите се поклонили пред Христа.
Кръглият купол на храма ни бе обгърнал в своя топъл кръг като тиха майчина
утроба, чистата утроба на Пресветата Дева, която ражда и нас, и Своя Син
вътре в нас, неуморно и без ропот в нашите сърдечни пещери, избрали единствения път на очистването и преобразяването.
След службата към 5 сутринта, с литийно шествие с иконата на Рождество
заедно с монасите се отправихме към празничната трапезария с маси, отрупани с топли хлебчета със сирене, излезли изпод любящите ръце на отец Сава.
След трапезата хлебарят ме повика в пекарната и там ми даде личен подарък,
който бе приготвил с неподправена обич, по детски, с очи, искрящи от нетърпението да зарадва: топли „хачапури”, традиционни грузински питки (подобни на
българските пърленки) със сирене, тъй като предната вечер, като му разказвах
за мисията на Мрежата от хлебни къщи, той много се вдъхнови от идеята да
възраждаме и строим традиционни местни пещи, така че хората заедно да се
научават да правят и пещи от глина. Така се заговорихме за Грузия и тяхната
пещ тоне, в която пекат хачапури. Разговорът ни продължи няколко часа, чак
до изгрева на слънцето в 6:30 ч. Говорихме си също за това как може и трябва
християните да възраждаме екологичното земеделие и все по-близката грижа
за земята и връзката с храната ни, от това да гледаме житото си до това да
месим хляба си винаги с молитва и благодарност към Бога. Тръгнах си от манастира на стареца Ефрем дълбоко сред пустинята, осъзнавайки, че по-голяма
духовна пустиня от големите градове не съществува, но че и в тях може човешкото сърце да гори от любов по примера на манастира на стареца Йоаким в
най-бедния квартал-гето на Манхатън, където често ходех на литургия.
И така от Витлеем до Витлеем на Амазонка, през Мексико и от брега на Индийския океан до брега на океана във Виетнам, от подземните скални църкви на
Етиопия до Витлеем в Харлем и в сърцето на Аризонската пустиня, за това Рождество Христово на 2013 г. Витлеем за мен, в образа и духа на Хлебната къща,
се ражда в Смолян и Пирдоп по инициативи на местни хора. Тези градове обаче
се оказаха и мой личен Витлеем, тъй като са градовете на моя прапрапрадядо
поп Стефан по майчина линия и на баба ми Надежда по бащина линия. И припомняйки си в тези редове всички тези далечни части на света, където Христос се
ражда, макар и често да си мислим, че православието се ограничава до традиционно православните страни в нашия географски регион, разбирам все повече
тайната и на поклонението на влъхвите във Витлеем. Както казва блаженият
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Теофилакт, влъхвите са дошли „за осъждане на иудеите, защото щом влъхвите,
бидейки езичници, повярвали, то какъв отговор могат да дадат иудеите? Влъхвите дошли от толкова далечни страни, за да се поклонят на Христа, а иудеите,
имайки Го при себе си, Го изгонили”.
Нека тези слова ни припомнят как и в нашата от векове основно православна
страна често не разпознаваме Христос и не го допускаме да се роди в нашите
сърца. И дано намерим в себе си искрен плам да се помолим Той да умножи Вит
леем навсякъде по земното кълбо, раждайки се в яслите на човешките сърца,
превръщайки ги от студени саркофази в съкровищници на даровете на влъхвите,
с които всеки един от нас да се поклони на въплътеното Смирение: злато (като
на Цар), ливан (като на Бог), смирна (като на смъртен човек)!
От Витлеем до Великден
Свети Йосиф Те посрещна във родилна пещера,
друг Йосиф пък изпрати Те във смъртен гроб.
Свети Симеон в началото Ти Те прегърна – и Бога и човека в Теб съзря,
друг Симеон пък в края Ти и Теб, и кръста Ти прегърна, на Господар и роб.
Как в Тебе, Боже, хора, време и пространство се преплитат,
за да изчезне в тях начало, край, размер,
как и хилядолетия, и миг еднакво чезнат и отлитат,
и хората се лъжат, че животът тук е цялата им цел.
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