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Борис Маринов

Всеправославният събор –
подготовка и перспективи
след Фенер, 6–9 март 2014 г.
Когато за нещо се говори повече от столетие – и по-точно цели сто и дванадесет години – това е вече история. Нищо че тази история продължава да не
бъде увенчавана от събитието, на което се явява история. Събитието обаче
предстои. Така поне заявиха в Истанбул – в Патриаршеския храм „Св. Георги” –
предстоятелите на автокефалните православни църкви. Ако междувременно не
възникнело непредвидено обстоятелство, както четем в решенията от Фенер,
6–9 март 2014 г. Въпросите и проблемите около това все още несъстояло се
събитие с толкова дълга история са твърде много и трудно могат да бъдат
резюмирани в няколко страници и все пак…

1. Първи етап от подготовката на Всеправославния събор
За първи път за събор на поместните православни църкви започва да се говори
в самото начало на XX в. В две окръжни (1902 и 1904 г.) Вселенският патр. Йоаким III разяснява необходимостта от активизиране на междуправославните връзки и съвместно решаване на назрелите тогава проблеми на Православната църква.
Две десетилетия по-късно датират първите сериозни инициативи за свикване
на събор от ранга и с авторитета на вселенските. На Всеправославния конгрес
в Истанбул, 1923 г., Константинополската патриаршия предлага такъв събор
да се състои през 1925 г. в Йерусалим в чест на 1600-годишнината от Първия
вселенски събор в Никея. Сред мотивите за това е назрялата необходимост
от обсъждане на въпроси от първостепенна важност, преценени като абсолютно неотложни. Възприемайки идеята, православните църкви се обединяват обаче
около предложение за свикване на предсъбор с участието на всички автокефални
църкви, който да подготви желания Всеправославен събор.
Във връзка с това между 8 и 23 юни 1930 г. във Ватопедския манастир на Атон
заседава Междуправославна подготвителна комисия, изготвила темите на планирания за юни 1932 г. предсъбор1.� Участват представители на Константинополска1 	
В интервю от 1931 г. Вселенският патр. Фотий ІІ говори за най-важните теми: 1) Представителството на РПЦ
(предвид разделението на Московската патриаршия и Задграничната руска църква); 2) Подготовката на православното духовенство; 3) Положението на Православната църква в Америка; 4) Реорганизацията на монашеския живот и обновяване дейността на монасите в сферата на научното знание, на свещените изкуства
и на служението към ближните; 5) Църквата и противохристиянският мироглед; 6) Изследване на връзките
с неправославните църкви, склонни към сближаване с православието, които не упражняват прозелитизъм
сред православни (арменци, копти, абисинци, старокатолици, англикани); 7) Изследване отношението към
църквите, практикуващи прозелитизъм (католици, униати, протестанти, хилиасти), и на средствата за защита
от тях; 8) Кодификация на св. канони; 9) Византийското изкуство и др.
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та (представяща и Кипърската архиепископия), Александрийската, Антиохийската, Йерусалимската, Сръбската, Румънската, Гръцката и Полската православни
църкви. От първоначално набелязаните 32 теми след допълнителни обсъждания
остават 16, събрани в каталог, ползван по-късно от Първото всеправославно
съвещание. Първата от тези теми е състоянието на РПЦ – в условията на атеистичната съветска власт и в емиграция. Поради все още действащата схизма,
на този етап БПЦ не участва, а и планираният предсъбор така и не се състои.
Интересни подробности за онези години дава докладна на о. проф. Ст. Цанков
от 12.04.1926 г. до наместник-председателя на Св. синод Пловдивския митр. Максим след завръщане от Атина, където е представлявал Българската екзархия
на конференция на балканските секции на Всесветския съюз за междуцърковно
приятелство чрез църквите (28–31.03.1926 г.). Там четем:
По въпроса за вселенски събор узнах от своите атински колеги, че
те по принцип са за вселенския събор, но държат той предварително да бъде надлежно подготвен – както по отношение на основно
проучване предварващите тоя събор въпроси, а също и на въпросите
на самия му дневен ред, тъй и в това, че трябва и самото църковно
изпълнение да бъде приготвено за възприемане евентуалните решения на такъв един събор. Иначе… много се боят, че вселенският
събор може да допринесе повече вреди и дори да се появят след него
нови „старообрядчески” или „староверчески” църковни отцепления.
Атинският… Хризостом се обърнал с молба към Богословския факултет да даде мнение по въпроса за вселенския събор и факултетът
дал мнение горе-долу в горе отбелязания смисъл.
И още:
По въпроса за проектирания вселенски събор архиеп. Хризостом мисли, че свикването на вселенски събор е необходимо, но тоя събор
трябва предварително да бъде по надлежния ред подготвен. На мнение е, че тая година такъв събор не може да се събере… Твърде е
вероятно тая година да се събере… едно предсъборно събрание…
за подготовка на събора. Относно дневния ред на събора… мисли,
че в него трябва да влязат и въпросите: а) за календара (той се
изплака, че Румънската църква, без да сондира другите… сама тая
година празнува Пасхата различно от другите православни църкви;
б) Българският църковен въпрос… и в) въпросът за валидността
на англиканската йерархия…2�
Необходимостта от свикване на такъв събор е обсъждана и на Първия конгрес
на православните богословски школи в Атина, 1936 г., но отново без конкретни
резултати.
2 	
Докладната е част от личния архив на о. Цанков, съхраняван в ЦИАИ на БП. Целият текст е публикуван в сп.
Християнство и култура, бр. 5 (82), 2013, с. 29-34. Цитираните абзаци са на с. 31 и 33.
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След края на Втората световна война, през 1950 г. Вселенският патр. Атинагор I отново призовава за подготовка и свикване на общ събор. Резултат
от това са Родоските съвещания от 1961, 1963 и 1964 г.

2. Втори етап от подготовката на Всеправославния
събор
2.1. Всеправославни съвещания
Още на Първото такова съвещание (24–30.09.1961 г.) е предложен изготвеният
от Вселенската патриаршия дълъг списък (ок. 100) теми, по които всяка православна църква да изкаже гледна точка, след което да се състои и обсъждане на предвидения предсъбор. За удобство въпросите са разделени в 8 по-общи глави:
1. Вяра и догмат
2. Култ
3. Църковна дисциплина
4. Взаимоотношения между православните църкви
5. Отношение на Православната църква към останалия християнски свят
6. Православието в света
7. Икономя3
8. Социални въпроси.
Интересно за отбелязване е присъствието в Родос и на делегация на Московската патриаршия – участие, бележещо края на периода на изолационизъм,
налаган на тази църква от атеистичната съветска власт, и в същото време
разтълкувано от мнозина като опит за включване на православните църкви
от „източния блок” в „студената война”.
След Родос 1963 и 1964 г., от 8 до 15 юни 1968 г., в Женева се провежда Четвъртото всеправославно съвещание, изработило процедура за подготовката
на събора. Решено е подготовката на Всеправославния събор4� да продължи
под формата на т.нар. Всеправославни предсъборни съвещания, които да се
предшестват от Междуправославни комисии. Учреден е и Секретариат в Шамбези, а Родоският каталог е съкратен до шест разпределени за разработване
между отделните поместни църкви теми:
1. Икономя
2. Участие на миряните в живота на Църквата
3. Пости
4. Бракът на клириците
5. Богослужебният календар
3 	

Тук влиза отношението към атеизма, теософията, масонството и др. Предвид живота на голяма част от поместните църкви в условията на атеистична комунистическа власт обаче тези въпроси са отстранени, а вместо
тях е добавен нов параграф: „Форми на разпространение на православното свидетелство в света”.

4
В официалните документи този събор обикновено наричат „Свят и велик” – название, което съдържа в себе
си твърде голяма претенция, най-малко предвид факта, че за този събор все още само се говори.
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6. Божественото откровение.
Темата, възложена на Българската православна църква, е „По-пълното участие
на миряните в богослужебната и останалите области от живота на Църквата”.
Работата по това решение е разгледана от Междуправославната подготвителна комисия, Женева, 16–28.07.1971 г. Съставени са и съответните документи, които – след изучаване от всички православни църкви – е трябвало да се
представят за обсъждане и утвърждаване от Първото предсъборно съвещание.
Обсъдено е и ново преразглеждане на каталога с темите.

2.2. Всеправославни предсъборни съвещания
Първото такова съвещание се провежда в Шамбези, 21–28.11.1976 г., с участие
на делегации от повечето православни църкви (без Грузинската, Албанската
и Православната църква в Америка, която, както и днес, не е призната от повечето православни църкви). Съвещанието преразглежда каталога от теми и определя десет от тях, преценени като най-важни и изискващи съборно решение:
1) Проблеми на православната диаспора
2) Автокефалия и начини за нейното прогласяване
3) Автономия и начини за нейното прогласяване
4) Диптиси
5) Общ богослужебен календар
6) Препятствия пред църковния брак
7) Привеждане в съответствие на църковните постановления за постите
8) Отношение на православните църкви към останалия християнски свят
9) Православието и икуменическото движение
10) Приносът на православните църкви към тържеството на християнската идея
за мира, свободата, братството и любовта сред народите и за отстраняване
на расовата дискриминация.
За допълнително изучаване са оставени Източници на Божественото откровение
и Икономята, така че да бъдат разгледани на бъдещо съвещание. Останалите
теми от Родоския каталог са разпределени за изучаване от отделни църкви.
Съвещанието решава още да запази установената от Четвъртото всеправославно съвещание процедура за подготовка и разработване на темите и разглежда развитието на отношенията и диалога на православните църкви с останалите християнски църкви и изповедания, включително и в рамките на ССЦ.
Обсъден е и въпросът за празнуване на Пасха, като за целта на Секретариата
е поставена задачата да свика в най-кратък срок конференция с участието
на пастири и канонисти, астрономи, историци и социолози, която да представи
резултатите от своята работа на следващото такова съвещание.
Съвещанието остава и с обвиненията от Московската към Вселенската патриаршия в извършването на 14 канонични нарушения след 1922 г. – факт, кой-
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то, по общо мнение, се тълкува през негласното съперничество между Москва
и Фенер, но и който отразява отредената от правителството на СССР роля
на Московската патриаршия във водената тогава идеологическа война със Запада. Най-тежкото от тези обвинения, разбира се, засяга въведената в 1923 г.
реформа в богослужебния календар.
Второто всеправославно предсъборно съвещание е отново в Шамбези,
3–12.09.1982 г. Взето е решение относно препятствията пред църковния брак
и е разгледана темата за постите, материалите по която са препратени за
разглеждане от следващото такова съвещание, след предварително изучаване
от Подготвителна комисия. Темата за обща Пасха е отложена за по-благоприятно време.
Все тогава за пореден път е разгледано и участието на Православната църква
в икуменическото движение и по-специално в диалозите с англикани и старокатолици, с нехалкидонци, лутерани и римокатолици – ползата от тези диалози и действителната стойност на „духовната издигнатост, евангелската ревност и богословската сериозност на западните църкви”. На тежка критика е подложено т.нар.
хоризонтално измерение в дейността на ССЦ – ангажираността повече със социалнополитически въпроси, вместо Съветът „… да съдейства за възстановяването
на видимото единство на християнството и да засили диалога с представители
на иноверните изповедания, така че да поощри социалната справедливост, мира
и свободата сред всички народи”, което е и главната цел на основаването на този
Съвет и което представлява т.нар. вертикално измерение.
Третото всеправославно предсъборно съвещание, Шамбези, 28.10 – 6.11.1986 г.,
взема решения по още четири от темите:
1)
2)
3)
4)

Постите и тяхното съблюдаване в ново време
Отношение на православните църкви към останалия християнски свят
Православната църква и икуменическото движение
Приносът на православните църкви… (както по-горе).

Решенията са взети, като се отчитат резултатите от работата на Междуправославната подготвителна комисия (15–23.02.1986 г.), които пък, на свой ред, са
изготвени въз основа на докладите, подготвени от съответните поместни църкви.
В заключителните документи се отправя и призив към още по-активно участие
в икуменическото движение и в ССЦ и се изразява желание за възможно най-скорошно свикване на Всеправославния събор. Одобрен е още и „Регламент на Всеправославните предсъборни съвещания”, изработен от подготвителната комисия
от 1986 г. Съставен е и дневният ред на Четвъртото предсъборно съвещание,
за което е предвидено да изучи и вземе решения по оставащите четири теми:
1) Проблеми на православната диаспора
2) Автокефалия и начини за нейното прогласяване
3) Автономия и начини за нейното прогласяване
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4) Диптиси.
Решено е това съвещание да се свика едва когато по тези теми се достигне
единно мнение, така че да може да се свика и самият събор. Изброените теми
са разгледани на три заседания на Междуправославната подготвителна комисия
от: 1) 10–17.11.1990 г., 2) 7–13.11.1993 г. и 3) 1–2.3.1999 г., и на Конференцията
на православните канонисти от 9–1.04.1995 г.
На Четвъртото всеправославно предсъборно съвещание, Шамбези, 6–13.06.2009 г.,
са представени всички автокефални църкви. Делегацията на БПЦ включва сегашния Български патриарх, тогава Русенски митрополит, Неофит и проф. Иван
Ж. Димитров – преподавател по Св. писание в БФ на СУ „Св. Климент Охридски”
и дългогодишен участник в тези съвещания. Основният въпрос, както е записано
в разпространеното по случая официално комюнике, е посветен на каноничната
уредба на православната диаспора. Взетите решения са в следния дух.
Въпреки наглед заявеното „общо желание” на всички православни църкви да се
реши възможно по-скоро въпросът с диаспората – при това в духа на православното учение за Църквата, каноничната традиция и практиката на Православната църква – се констатира, че в момента е невъзможно „преминаване към
строго каноничния порядък на Църквата по този въпрос, т.е. да съществува
само един епископ в дадено място”. Ето защо е решено „създаване на преходно
състояние” (т.е. признаване на съществуващото положение) – епископски събрания, включващи всички канонични епископи на дадено място. Обосновката е,
че тези събрания ще задълбочават единството на православните църкви и ще
демонстрират това единство пред неправославния свят.
Камък за препъване се оказва въпросът за председателството на тези събрания, което Съвещанието отрежда на епископите от Вселенската патриаршия,
а където няма такива – на първия по старшинство „съгласно реда на диптисите”. Странно решение на фона на отсъствието на единен Диптих на Православната църква, което впрочем и до днес остава единият от двата нерешени
на всеправославно ниво въпроси.
В пожелателен тон звучи пък решението, че „православните църкви се обвързват да не предприемат действия, които могат да навредят на … очертания
път за канонично решение на въпроса за диаспората и [че] ще правят всичко
възможно за улесняване на работата на епископските събрания и възстановяване на добрия каноничен порядък в диаспората”.5

3. Най-нови всеправославни инициативи
Следват две заседания на Междуправославната подготвителна комисия – от:
1) 9–17.12.2009 г. и 2) 22–26.2.2011 г.

5

Пълния текст на тези решения виж в: http://dveri.bg/9c6.
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Задача на комисията от 2009 г. е изработване на единни становища на църквите по темите: „Автокефалия и начини на нейно прогласяване”, „Автономия и начини…” и „Диптиси”. Решенията на комисията могат да бъдат обобщени така.
Автономията е израз на състояние на относителна или частична независимост
на дадена църковна територия от юрисдикцията на автокефалната църква, към
която се отнася, като в практиката на Православната църква са се оформили
различни степени на независимост и съответно различни форми на нейното
прилагане. Процедурата по предоставяне на автономия е в изключителната компетенция на автокефалната църква, която я предоставя, като във всички свои
външни отношения новата автономна църква участва чрез църквата майка. Автономия може да се предоставя само в границите на каноничната територия
на предоставящата я автокефална църква; в границите пък на диаспората автономия се предоставя само с всеправославно споразумение, „осигурено от Вселенския патриарх”, който е определен за арбитър при възникване на евентуални
недоразумения.6
Най-силно впечатление в тези решения прави изключителната роля на последен арбитър, отредена на Вселенската патриаршия – историческо нейно право,
на което в ново време тази патриаршия все по-трудно се радва и на което все
по-твърдо настоява.
Така комисията от 2011 г. се заема с останалите два въпроса на Всеправославния събор: „Автокефалия и начини на нейното прогласяване” (трето поредно
разглеждане след 1993 и 2009 г.) и „Диптиси”. След дълъг и разгорещен дебат
комисията излиза с компромисни решения, а по-точно с констатация на липсата
на съгласие и съответно на решение, поради което „… комисията не премина
към изучаване на съдържанието на томоса за автокефалия”. Не е постигнато
решение и по проблема за диптисите, поради което и там комисията „констатира невъзможността за намиране на единогласно прието предложение по тези
въпроси”. Обобщавайки крайния неуспех от своята работа, в изготвеното след
края на заседанията комюнике четем, че комисията „стигна до извода, че в настоящия момент не е възможно да се намери единна позиция по тези въпроси”.7�
Така, след повече от век обсъждания се оказва, че само осем от първоначално
над стоте – сведени впоследствие до десет – въпроса могат да бъдат поставени за обсъждане от бъдещия Всеправославен събор. Прави впечатление, че единствените два нерешими въпроса в действителност нямат никакво собствено
богословско съдържание в строгия смисъл на думата, за сметка на което обаче – както не веднъж през годините, от не един коментатор е отбелязвано –
имат непосредствена връзка с онзи епизод от евангелската история, в който
апостолите спорели за това, кой от тях ще бъде по-голям в Царството Небесно
(Мат. 18:1-4). В споровете за автокефалията и диптисите се преплитат, раз6

Пълния текст на тези решения виж в: http://dveri.bg/9cw.

7

Решенията от 2009 г. цитираме по приложенията към Доклада на † Варненския и Великопреславски митр.
Кирил до † Българския патр. Максим от 17.03.2011 г.
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бира се, всевъзможни църковно и исторически обусловени фактори, но така или
иначе, за външния наблюдател, незапознат с тънкостите на църковната история, църковния ред или протокол, невъзможността на православните църкви да
се споразумеят по точно тези въпроси буди в най-добрия случай обикновено неразбиране, но много по-често – открита насмешка. А и как да допуснем, че на бъдещия Всеправославен събор ще бъдат решени далеч по-важни и с действително
богословско съдържание въпроси, като този за диаспората или за отношението
на Църквата към и със света8, когато църквите не могат да се споразумеят
по далеч по-маловажни теми като това кой пред кого ще бъде в иначе действително необходимия на Православната църква единен Диптих?
Всички тези констатации не отменят, разбира се, необходимостта от провеждането на Всеправославния събор, главната отговорност за чието свикване
лежи върху Константинополския вселенски патриарх. Който впрочем добре осъзнава тази своя отговорност, определяща и ролята му на най-активния фактор
в подготовката на дългоочаквания събор.

4. Срещата в Истанбул, 6–9 март 2014 г., и нейните
послания
Две неща направиха най-силно впечатление в последния към момента епизод
от подготовката на Всеправославния събор. На първо място, решимостта
на Вселенската катедра да свика този събор и на второ – взаимните отстъпки,
които направиха и двете силни страни в междуправославния диалог: Вселенската и Московската патриаршия.
Впрочем основната цел на тази среща беше именно да се вземе крайно решение
за свикването на Всеправославния събор и да се определи времето на провеждането му, при това без да е постигнато съгласие по всичките десет теми. Което
съвсем не бива да притеснява, тъй като действително важни за съвременното
православие са не тези две, а другите осем теми. А как ще се дава автокефалия и кой пред кого ще бъде в собствените диптиси на всяка поместна църква
(както иска Московската патриаршия) или в единния диптих на Православната
църква (както настояват от Фенер) – това може да се решава и допълнително.
Далеч по-важно е да се решат проблемите на диаспората и да се уеднакви богослужебният календар, така че да се прекрати комизмът на разделното празнуване на Христовото Рождество и всички неподвижни празници. Далеч по-важно
е Православната църква да определи своята единна позиция както към неправославния, така и към нехристиянския свят, и да приведе в съответствие с действителността неща като постите или църковния брак, така че да престане да
бъде църква на „теорията”, в която все по-трудно и от все по-малко вярващи се
спазват изисквания, писани в други времена и предвид обстоятелства, нямащи
нищо общо с времето, в което живеем. И не на последно място, да каже – сама
8
Действителното съдържание на въпроса с диаспората например не е в някакви църковно-политически съображения, а в присъствието на повече от един епископ в един град (забранено още на Първия вселенски
събор, Правило 8), което реално издава липса на единство на Църквата.
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на себе си и на останалия свят – в какво ще се състои нейният принос към общочовешките проблеми и към света, в който живеем днес.
Радостното е, че след Фенер 2014 г. всичко това изглежда все по-близко. Големите направиха своите отстъпки: Вселенската патриаршия за начина на вземане
на решенията с консенсус, а Московската – за състава на делегациите на отделните църкви на събора. За нас пък остава да се надяваме, че до заветната
2016 г., за когато е определено свикването на Всеправославния събор, няма да
възникват никакви „непредвидени” обстоятелства. Радостно бе и да чуем общата молитва на предстоятелите в Неделя православна, макар и тази радост
да бе помрачена от отсъствието на Антиохийския патриарх. Проблемът с юрисдикцията в Катар между Антиохийската и Йерусалимската патриаршия може
лесно да бъде отстранен.

* * *
По всичко личи, че дългото съборно мълчание на – по сполучливия израз на о. Фиоренцо Реати – Църквата на многото църкви все повече приближава към своя
край. Какво ще чуе светът след настъпването на този край, остава да разберем
само след две години – срок, нищожен на фона на над столетната подготовка
на Всеправославния събор.
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ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО 
НА НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО 
ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИРАХ
ВАРТОЛОМЕЙ ПРЕД СИНАКСИСА 
НА ПРЕДСТОЯТЕЛИТЕ 
НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ЦЪРКВИ
(Фенер, 6 март 2014 г.)1

Блажени и светейши братя в Христа, Предстоятели на Светите православни
църкви, досточтими членове на делегациите,
Добре дошли на прага на нашата Църква, мъченическата и историческа Вселенска патриаршия, смирен служител в Христа на нашето единство. Най-сърдечно
благодаря за любовта, която ви доведе тук в искрен отговор на нашата покана.
Славим и хвалим Троицата и се покланяме на нашия Бог, Който сподоби нас,
на които е възложена Неговата благодат и милост за ръководството на Поместните автокефални православни църкви, да се съберем още веднъж на същото място за поредния Синаксис, шестия след създаването на този благословен
обичай през 1992 г., малко след възшествието на престола на наше смирение.
(…)
Наистина, днешната ни среща е велико, благословено и историческо събитие.
Събрани сме от Духа на Утешителя, а към нашето Събрание е устремен напрегнатият взор на всички хора във и извън нашата Църква, които очакват да чуят
думи на напътствие и утеха, от които толкова силно се нуждае съвременният
човек. (…)
Причините, подтикнали ни към инициативата за свикването на настоящия Синаксис, са ви известни от поканата, с която се обърнахме към вас. „Отвън –
нападения, отвътре – страхове”, ви писахме, припомняйки думите на апостола
(2 Кор. 7:5). Светата ни Църква, доколкото пребивава и в света, винаги е подложена на изпитанията на историята, някои от които са много разрушителни.
В критични моменти като днешния подобни изпитания са особено осезаеми
1 	

Обръщението е публикувано на интернет страницата на Вселенската патриаршия http://www.patriarchate.
org. Курсивът е в оригинала. Преводът е с незначителни съкращения. Б. ред.
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в регионите, в които се е зародила, съзряла и укрепнала християнската Църква, в преславните древни патриаршии на Светата православна църква. Често,
в името на религията, там се извършва насилие, което заплашва всички верни
в Христа, независимо от тяхното вероизповедание. С голяма скръб и безпокойство следим преследването на християните, поругаването и разрушаването
на свещени храмове, отвличанията и убийствата на свещенослужители, монаси и дори архиереи. Така например бяха отвлечени митрополит Павел Алепски
от древната Антиохийска патриаршия и Йохана Ибрахим от сирийската яковитска църква, за чиято съдба не се знае нищо.
Пред лицето на тези явления, застрашаващи самото съществуване на Православните църкви, ние сме призвани да издигнем своя глас на протест не като
отделни индивиди или църкви, а като една и единна Православна църква в света.
Преследванията срещу християнската вяра в нашата епоха не се ограничават
само до гореспоменатите форми на открито преследване. Също толкова голяма
е опасността, произтичаща от стремителната секуларизация на някогашните християнските общества – Христовата Църква е изтласкана в периферията на обществения живот, а основополагащите духовни и морални принципи
на Евангелието са изкоренени от живота на хората. Разбира се, Православните
църкви никога не са гледали благосклонно на насилственото налагане на евангелските принципи и винаги са поставяли свободата на човешката личност
над обективните правила и ценности. Принудата от какъвто и да е вид не
принадлежи към природата и етоса на Православието. За Православната църква
проблемите, свързани с моралния живот на хората, са дълбоко лични и те трябва да бъдат решавани от всеки човек в личен и свободен контакт с неговия
духовен наставник, а не с меча на закона. Разбира се, това по никакъв начин
не освобождава Църквата от нейното задължение да насърчава прилагането
на евангелските начала в съвременния свят, дори ако това влиза в противоречие с преобладаващите идеи в една или друга държава.
Характерно за нашата Света православна църква е, че тя винаги се е придържала към древното предание и е длъжна да прави това, защото „Иисус Христос е
същият вчера, и днес, и вовеки” (Ев. 13:8). Но историята напредва и от Църквата се очаква да бъде обърната към проблемите, пред които се изправят хората
във всяка конкретна епоха. Църква, вярна на Преданието, не означава вкаменена
и безразлична към проблемите на епохата Църква. В нашата епоха проблемите
са особено остри и ние сме длъжни да се отнесем към тях с нужното внимание.
Един от тези проблеми е бързото развитие на технологиите и създадената
от тях глобализация. По своето мислене и структура Православната църква винаги е била вселенска. Нейната мисия винаги е била да обърне и привлече към Тялото Христово „всички народи”, независимо от тяхната раса, цвят на кожата или
други физически характеристики. Следвайки този вселенски подход, Православната църква винаги се е отнасяла с уважение към особеностите на всеки народ,
към неговия начин на мислене и традиции. Днес технологията обединява хората
и това без съмнение създава положителни предпоставки за разпространението
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на знанието и информацията. Но същевременно тя изгражда
канали за пропаганда,
а косвено и за налагане на определени културни модели, които
не винаги са съобразени с традициите
на тези народи. Технологиите не трябва
да бъдат използвани
безразсъдно и без
съзнание за рисковете, които ги съпровождат. По този въпрос Църквата трябва
да бъде особено бдителна.
Свързан с този процес е и проблемът,
предизвикан до голяма степен от развитието на технологиите и бързия напредък
на научните постижения, особено в областта на биотехнологията. Потенциалът
на
съвременната
Вселенски патрирах Вартоломей
наука се простира
толкова далеч, че тя започва да се намесва в най-интимните аспекти на природата, а генетичните модификации способстват за лечение на болестите;
от друга страна обаче, тези научни постижения поставят сериозни етически
въпроси, по които Църквата може и трябва да се произнесе. Трябва да признаем,
че Православната църква не е показала необходимата чувствителност към този
проблем. На предишния Синаксис през 2008 г. беше взето решение да се създаде
Междуправославна комисия по биоетика, която – по инициативата на Вселенската патриаршия – проведе първата си среща в Крит, но за съжаление отговорът
на нашите сестрински църкви не беше пълноценен и не позволи тази инициатива
да бъде продължена. Надяваме се в близко бъдеще това да се случи, за да може
да бъде чут гласът на Православието и по този важен въпрос.
Като обръща внимание на екзистенциалните проблеми, пред които е изправено
човечеството днес, Православието трябва също така да продължи усилията
си за защитата на природната среда. Вселенската патриаршия, първа сред
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останалите в християнския свят, акцентира върху сериозността на този проблем – още по време на служението на нашия приснопаметен предшественик
патриарх Димитрий през 1989 г. – и продължи да поддържа интереса към този
проблем чрез поредица от международни научни симпозиуми, като по този начин
Православната църква задълго остана единственият християнски глас, изказващ
се по този важен въпрос. Днес вече и други християнски църкви и изповедания
отдават нужното внимание на този ключов проблем, но Православието продължава par excellence да дава подходящия отговор, произтичащ от неговата литургическа и аскетическа традиция, способни да допринесат за разрешаването
на днешната криза, породена от човешката алчност и стремежа към охолство,
които застрашават самото съществуване на Божието творение.
И накрая, нашата Света църква трябва да подходи с грижа и състрадание към
проблемите на човечеството, породени от икономическата рамка на модерния
свят. Всички ние сме свидетели на негативните последици от финансовата криза, която потиска достойнството и заплашва съществуването на хората в много региони на планетата, особено в страни, смятани за финансово „развити”.
Безработицата сред младите, нарастването на бедността, несигурността за
бъдещето – всички това показва колко много се е отдалечило от евангелските
принципи съвременното човечество, нещо, за което и ние носим отговорност,
тъй като често ограничаваме нашата пастирска грижа до „духовни” въпроси,
а пренебрегваме факта, че човекът се нуждае от храна и основни материални
ресурси, за да може да живее достойно като личност, сътворена по Божи образ.
Гласът на Православието по тези въпроси трябва да бъде чут, за да стане видно, че Православната църква притежава истината и е вярна на Евангелските
принципи.
Възлюбени в Господа братя, за да бъде постигнато всичко това, е необходимо да
бъде изпълнено едно предварително условие – единството на нашата Църква,
за да може тя да се обърне с един глас към съвременния свят. С това трябва
да се заеме настоящият Синаксис и всички ние, които сме натоварени с отговорността да постигнем единството на нашата Свята църква.
Известно е, че Православната църква включва няколко автокефални регионални
църкви, които живеят в граници, определени от свещените канони и от Томосите, с които е била дарена автокефалията, като се радват на свободата
на пълното вътрешно самоуправление, без никакви външни влияния. Тази система,
която ни е била завещана от нашите Отци, е благослов, който трябва да пазим
като зениците на очите си. Благодарение на тази система ние успяваме да
избегнем всякакви отклонения и изпадане в чужди на православната еклесиология концепции по отношение на упражняването на вселенската власт от някоя
поместна църква или неин архиерей. Православната църква съставлява общност
от автокефални и самоуправляващи се православни църкви.
Но тук възниква един сериозен проблем. Как и по какъв начин се изразява тази
общност на Православните църкви? Историческият опит показва, че твърде
често автокефалните православни църкви действат като напълно самодоста-
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тъчни, сякаш се обръщат към другите християни с думите: „не ми трябвате”
(1 Кор. 12:21). Вместо да потърсят сътрудничеството на другите Православни
църкви по въпроси, които имат отношение към Православието в неговата цялост, те действат самостоятелно и инициират двустранни отношения с неправославните, понякога дори и в дух на съперничество. А други автокефални
църкви се разграничават от неправославните и не взимат активно участие
в инициативи, които са били предварително договорени на всеправославно равнище. И наистина, в последно време има църкви, които не се придържат към някои предсъборни Всеправославни решения, въпреки че те също са подписали тези
решения. А какво да кажем за случаите, в които сестрински църкви по собствена инициатива поставят под въпрос границите на други сестрински църкви
и по този начин предизвикват горчивина и смут в тази общност? Всички тези
проблеми показват необходимостта от някакъв орган, независимо дали институционализиран или не, който да разрешава възникващите различия и проблеми,
за да не изпадаме в разделение и конфликт.
В това се състои изключителната важност на съборността в Църквата.
От самото си създаване съборното начало е основополагащ принцип на църковния живот. Всяко различие или несъгласие по въпроси на вярата или каноничния
ред са били поставяни на обсъждане от Събор. Пример за това е позицията
на св. Василий Велики по въпроса за повторното кръщение на еретиците и схизматиците – той възприел аскетическата традиция на своите предшественици
в Кападокия въпросът да бъде решен от събор на епископите, който да има
право да внесе и промени в съществуващата традиция (Правила 1 и 47). Всички
различия между църквите или извън тях са били решавани от събори, към чиито
решения в крайна сметка са се придържали дори тези, които не са били съгласни („нека важи мнението на болшинството от избиращите”, според правило 6
на Първия вселенски събор).
Повече или по-малко благочестиво това съборно начало било следвано вътре
в автокефалните православни църкви, но отсъства изцяло в отношенията между
тях. Това предизвиква голям проблем. Създава се впечатлението, че Православието представлява множество от църкви, а не една Църква, което по никакъв
начин не отговаря на нашата православна еклесиология; това е по-скоро отклонение от тази еклесиология и се превръща в източник на проблеми. Трябва да се
придържаме към съборното начало и извън границите на нашите отделни църкви.
От нас се изисква да развием съзнанието за една Православна църква, а тази
цел може да бъде постигната само посредством концепцията за съборността.
Преди повече от петдесет години приснопаметният Вселенски патриарх Атинагор с визионерски взор предприе първите стъпки към постигането на единство
на Православието и тогава беше създадена институцията на Всеправославните консултации, с цел изработване на общи решения между православните
по въпросите, свързани с отношенията с неправославните. Решенията на тези
консултации бяха приети за задължителни за всички православни църкви и те
трябваше да станат част от „вътрешните правила” на всяка една от тези
църкви. Днес тези решения са поставяни под въпрос и дори атакувани напълно
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самочинно и неканонично от определени групи в православните църкви, които
имат дръзновението, присъщо единствено на вселенските събори, да оспорват
тези постановления, като по този начин внасят смут сред вярващите. За съжаление това се насърчава от йерархичното ръководство на някои църкви, което
има непредвидени последствия върху единството на тяхното паство. Съборните решения трябва да бъдат приемани от всички, защото това е единственият
начин, по който можем да съхраним единството на Църквата.
Но тези всеправославни консултации не изчерпиха усилията за постигане
на единство на Православието. От самото начало Църквите решиха, че свикването на Свят и Велик събор е абсолютно необходимо за Православната църква,
като официално обявиха пред света тази своя цел и започнаха подготовка за
това изключително историческо събитие. Накрая дневният ред на Събора беше
ограничен до десет точки, подготвителният етап по осем от които вече е
завършен и те са поставени на вниманието на Светия и Велик събор. Останалите два въпроса, а именно начинът за обявяване на една църква за автокефална
и редът на поменаване на Църквите в свещените диптиси, срещнаха сериозни
трудности в подготвителния етап, поради което накрая мнозинството от сестринските Православни църкви взе решение, че това не трябва да бъде пречка
пред свикването на Свят и Велик събор, който ще се ограничи до предварително
подготвените въпроси (един от тях, този за обявяването на една църква за автономна, все още предстои да бъде одобрен от Всеправославната предсъборна
конференция).
Но дори и по въпросите, които са вече подготвени на всеправославно равнище,
съществуват детайли, които трябва да бъдат ревизирани или осъвременени, доколкото те са били формулирани и съгласието по тях е постигнато преди много
време, при различни обстоятелства и условия. Такива са например въпросите
за социалните условия в съвременния свят, за отношенията на Православната
църква с неправославните християни, за икуменическото движение и други. Тези
документи трябва да бъдат обсъдени и ревизирани от специално създадена за
тази цел Междуправославна комисия, за да бъдат представени пред Светия
и Велик събор в съгласие с днешните реалности.
Това е, което имахме да кажем относно дневния ред на Събора. Видно е, че всички предвидени за разглеждане от Събора теми са свързани с вътрешния живот
и организация на нашата Църква. Предшествениците ни, които определиха дневния ред на Събора, прецениха правилно, че ако Православната църква не успее
да подреди собствения си дом, тя няма да може да се обърне авторитетно
и убедително към света. Същевременно очакванията на света към този Свят
и Велик събор са свързани и с въпросите, които вълнуват всекидневно хората
от нашата епоха, поради което е задължително този Събор да отправи Послание за екзистенциалната ситуация, в която живее съвременното човечество.
Това послание – което, разбира се, трябва да бъде подготвено от специалната
межуправославна комисия и да бъде формулирано и одобрено от Отците на Събора – ще бъде гласът на Православната църква и нейното обръщение към съвременния свят с думи на утеха, радост и живот, които съвременното човечество
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така очаква от нас.
Несъмнено, свикването на този Свят и Велик събор изисква определена подготовка от административен характер, върху което сме призвани да размислим
и да излезем с решение по време на настоящия Синаксис – най-отговорното
и подходящо място за решаването на тази задача. Трябва да обмислим и обсъдим начина, по който този Свят и Велик събор ще бъде свикан, тоест как Светите автокефални православни църкви да бъдат представени по начин, който
съответства и отразява принципите на нашата еклесиологична традиция. През
първото хилядолетие от нашата църковна история, когато надделява институтът на пентархията на древните патриаршии, е било считано за абсолютно
необходимо на събора да бъдат представени всички древни патриаршии, дори
и с малък брой делегати. Акцентът е бил поставен не върху броя на присъстващите, а върху увереността, че всички Апостолските престоли са представени.
През второто хилядолетие на Христа към тях се присъединиха други Патриаршии и автокефални църкви, като техният статут трябваше да бъде одобрен
от един бъдещ Вселенски събор (за тези, чийто статут не е бил одобрен в миналото). Следователно по аналогия и в съответствие с древната традиция,
желателно ще бъде на предстоящия Свят и Велик събор всички Православни
църкви, признати днес за автокефални, да бъдат представени с определен брой
делегати, който по възможност да бъде определен от нас на този Синаксис.
Друг административен въпрос, който изисква нашето решение, е въпросът за
начина на взимане на решенията от този Свят и Велик събор. Справедливостта
изисква всяка автокефална църква, независимо от броя на делегатите, да има
правото на един глас в процеса на взимането на решенията, който ще бъде
упражняван от примаса в хода на гласуването. От съществено значение е въпросът дали решенията на Събора да бъдат взимани с единодушие или с мнозинство от църквите, представени на Събора. Ако критерий за нашето решение
е древната и канонична църковна традиция, каноничният ред изисква „гласът
на болшинството” да надделява в решенията на Събора (виж правило 6 на Първия Вселенски събор). Така са били взимани решенията в древната Църква дори
по въпроси за вярата, като на много от по-големите събори – Третия вселенски
събор и други – са присъствали дори тези, които накрая били обявени за еретици и отстъпници от Църквата и са съставлявали малцинство при гласуването.
Несъмнено по отношение на въпросите от каноничен характер, редът, препоръчан от Преданието, изисква решенията да бъдат взимани по волята на болшинството, без това по никакъв начин да отхвърля възможността за постигането
на винаги желаното единодушие. Този въпрос също трябва да бъде решен от нас.

Възлюбени братя в Христа,
Настоящият Синаксис е от жизненоважно значение. Той е свикан в исторически
и провиденциален момент, когато Църквата е изложена на катаклизми, които
поставят на изпитание способността  да упражнява спасителната си мисия.
За разлика от предишни епохи вече нищо не може да се приеме за даденост –
всичко може да се промени за един миг. Самодоволството може да причини
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разруха. Никаква държавна власт, никакво богатство или светско влияние не са
способни да укрепят Църквата; и нито едно съвременно общество няма да приеме евангелското учение добронамерено, без съмнения и възражения. Днес ние
трябва да убедим хората, че носим словото на живота, посланието на надеждата и опита на любовта. За да направим това, се нуждаем от достоверност
и убедителност.
Фундаменталното условие за това е преди всичко да убедим света в собственото ни единство. Опасно и жалко за репутацията на Православната църква е,
че ние често изглеждаме разделени и говорещи различни езици. Ние имаме и възвестяваме най-прекрасната еклесиология, но понякога отказваме да я прилагаме.
Редът в нашата Църква е определен от Свещените канони на Светия вселенски
събор, но понякога пред външни наблюдатели създаваме впечатлението, че имаме
разногласия дори за това кой е „пръв” сред нас. Притежаваме авторитета на съборната институция, към която би трябвало да се придържа всеки, но допускаме –
водени от безразличие или грешни амбиции, което често прикрива чувството за
уязвимост – съборните решения да бъдат поставяни под въпрос от определени
групи в нашето паство, които претендират за непогрешимост във вярата. Като
цяло, ние излъчваме знаци на несъгласие. Време е да отдадем първенство на единството – както вътре във всяка Църква, така и между Църквите.
Православната църква, към която принадлежим по Божията благодат, не притежава никакъв друг инструмент за съхраняване на единството освен съборността. Затова и всяко отлагане на свикването на Светия и Велик събор на Православната църква представлява сериозна заплаха за това единство. По тази
причина отговорността ни е огромна. Църквата на Константинопол, която
в продължение на хиляда години след схизмата с Рим е била в служба на единството на Православието, като е свиквала Всеправославните събори, днес има
съзнание за своята голяма отговорност за Всеправославното единство. За щастие тя не е сама в осъзнаването на тази отговорност. Преди повече от петдесет години другите автокефални православни църкви също доказаха стремежа
си към свикването на Свят и Велик събор. Времето вече е дошло, „времето не
чака”. Можем до безкрайност да се опитваме да докараме до съвършенство нашата подготовка. Нека се задоволим с това, по което сме постигнали съгласие
досега. Нека разрешим без забавяне – с любов и в съгласие със Свещените канони – всички различия, които продължаваме да имаме. „Да се възлюбим един други,
та единомислено да изповядваме” единия Троичен Бог и Господа, Който пострада
и възкръсна за всички хора без изключение пред света, който изпитва толкова
дълбока нужда от посланието на Божията любов. Нека свикаме колкото се може
по-скоро Светия и Велик събор и нека позволим на Утешителя да говори, като се
отдадем на Неговото дихание.
Възлюбени в Господа братя, това е всичко, което искахме да кажем пред Вас в началото на дискусиите на нашия Синаксис, водени от братска любов. „А на Тогова,
Който може, според действуващата в нас сила, да извърши несравнено повече
от всичко, що просим, или за каквото помисляме, Нему да бъде слава в Църквата
чрез Христа Иисуса във всички родове от века до века. Амин” (Еф. 3:20-21).
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Стефан Бончев работи в Министерството на външните работи, като дълги години е отговарял за секцията, наблюдаваща
Португалия, Светия престол и Малтийския орден. Следи отблизо процесите в Римокатолическата църква и по-специално отношенията с Православието, както и консервативното течение вътре в самата нея. Има трайни интереси в областта на
православното богословие и християнската философия. От 2009
до 2014 г. работи в посолството на България при Св. престол
и Малтийския орден, като през 2012–2013 г. е временно управляващ. Командор на Папския орден „Св. Григорий Велики”.

Стефан Бончев

Папа Франциск: година
първа
Когато на 13 март 2013 г. знаменитият бял пушек излиза от комина над Сикстинската капела във Ватикана, многохилядното множество на площад „Св. Петър” не
предполага ни най-малко, че Св. Дух и избирателният събор на кардиналите – конклавът, ще възкачат на Петровата катедра 76-годишния Хорхе Марио Берголио – слабо
познат дотогава кардинал-архиепископ на аржентинската столица Буенос Айрес.
Католическият свят още не може да се съвземе от внезапната „оставка” на Бенедикт ХVI, който направи безпрецедентна за последните десетина века история
на папството стъпка. И остави много въпроси, които все още чакат отговор.
Всеобщата изненада от избора, до който се стигна само след два дни заседания
на конклава и няколко гласувания, се смени бързо със спонтанна симпатия от страна на католици и некатолици от целия свят, когато на балкона на базиликата „Св.
Петър” с добродушна усмивка се появи един поразяващо обикновен човек, който
на пръв поглед нямаше нищо общо с представата за понтифекс, въплътена от неговите предшественици от последния век. Обезоръжаващата непосредственост
на първия му контакт с хората („Скъпи братя и сестри, добър вечер!”) стовари върху умовете и сърцата на милиони харизмата на любящия пастир и дадения от Бога
водач. Вълнението се усили още повече, когато кардинал-протодяконът, французинът Жан Луи Торан, обяви името, което е приел избраникът – Франциск, в чест
на един от най-популярните и почитани в католическия свят светци – Франциск
от Асизи (1142–1226 г.), аскет, отрекъл се от света и посветил се на най-бедните
и онеправданите. Берголио е първият папа, който избира да носи това име в цялата
история на Католическата църква, и с този си жест заяви ясно посоката, в която
смята да води Църквата.
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От дистанцията на точно една година от това събитие можем вече спокойно да говорим за стила „Франциск”, за онзи особен начин, по който Берголио води Църквата, който по форма изглежда почти фрапантно нов и различен, но в съдържанието си остава неотклонно верен на католическата
доктрина както във верови, така и в социален и политически аспект. Първото не се харесва на едни, а второто неприятно изненада други религиозни и обществени среди. А безпрецедентно бе почти всичко в този избор.

За първи път бива избран представител на Обществото на Исус, както е
официалното название на Ордена на йезуитите – една от най-влиятелните
и могъщи религиозни общности в католическия свят, създадена и утвърдена през 1540 г. от испанеца Игнаций Лойола с цел да се бори духовно и физически с протестантската Реформация, заплашваща католическия Запад.
Силно мразени и подозирани през вековете в най-различни действителни
или въображаеми грехове както от църковната йерархия, така и от светските власти на различните страни, йезуитите никога не са били допускани до много високи позиции в Курията (преди избора на йезуита Берго-
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лио най-високопоставеният член на Обществото бе директорът на Радио
„Ватикана” и говорител на Св. престол о. Федерико Ломбарди). Друг важен
прецедент е изборът на престола на Св. Петър за първи път в историята
на неевропеец, което подсъзнателно травмира и шокира широки католически кръгове в Европа. Този факт, преведен на политически език, означава,
че за първи път Старият континент не е във фокуса на Римската църква
и не излъчва от себе си един от най-влиятелните световни лидери. Този
избор свари неподготвени както местните църкви и църковна общественост в отделните европейски страни, така и Брюксел, където евротехнократите и чиновници смятаха за даденост привилегирования ангажимент,
макар и никога открито артикулиран, на Ватикана към обединена Европа
и нейната по-нататъшна интеграция и консолидация. За папата, дошъл „от
другия край на света”, европейската действителност и проблематика е
точно толкова далечна, колкото е отдалечен Буенос Айрес от Рим. Франциск не владее нито един от доминиращите европейски езици – английски,
френски и немски, и потопен през целия си живот досега в латиноамерикански контекст, единствения език освен родния му испански, с който
си служи, при това не винаги убедително, е италианският. Така внезапно
секнаха приветствията на различни езици след неделната молитва Ангел
Господен и полиглотският поздрав по време на благослова Урби ет Орби
на Коледа и Великден. Този безспорен недостатък, който създава реална
бариера между Берголио и света обаче, се компенсира от невероятното му
обаяние и излъчване и езика на тялото, който аржентинският папа владее
до съвършенство. Решимостта му още от първите дни на понтификата да
разчупи формата и да потъпче вековни поведенчески правила със статут
на догма във Ватикана шокира ватиканското чиновничество и „придворни”
и обтегна до скъсване нервите на ген. Доменико Джани, шефа на личната
папска охрана. Свърши се с червената къса пурпурна наметка от скъпоценна материя, обшита с бял хермелин, червените обувки и златния нагръден
кръст… Упоритият му отказ да се нанесе в папските апартаменти в Апостолическия дворец дълбоко фрустрира персонала на Курията и стресово
наложи реорганизация и пригаждане на невзрачното свещеническо общежитие „Св. Марта” до портата Перуджино на Ватиканския град, където
папата обитава две малки стаички, свързани помежду си. Още от първите
дни на понтификата му се възкреси от забравата, главно от страна на аржентински левичарски и антиклерикални медии, и един щекотлив момент
от биографията му, свързан с периода на диктатурата на военната хунта
на ген. Хорхе Видела в Аржентина (1976–1983 г.), когато отец Хорхе Марио Берголио (тогава 39-годишен) е провинциален отговорник на Ордена
на йезуитите за страната. Тиражираните обвинения още през 90-те години
на миналия век към него са свързани с предаването на хунтата на двама
йезуитски свещеници – Орландо Йорио и Франц Яликс, които са упражнявали
служението си в бидонвилите в покрайнините на Буенос Айрес и са били
подозирани от военните в разпространение на левичарски идеи и симпатии
към комунистическата идеология. През 1977 г. о. Берголио, като върховен наместник на техния орден в Аржентина, им нарежда да напуснат бедняшките
гета и да се преселят в главната квартира на конгрегацията в столицата.
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Двамата свещеници не се подчиняват и Берголио е принуден да ги изключи
от Обществото на Иисус, което било дало зелена светлина на хунтата
според обвиненията на близките им да ги арестуват и измъчват жестоко
в продължение на 6 месеца. Разследване на прокуратурата в края на 90те и разпитите, проведени тогава на Берголио, не откриват никаква вина
у него и за аферата постепенно се забравя.
След интронизацията си на 19 март 2013 г., упорито наричана „инаугурация”,
папа Франциск побърза да обяви очевидно ясните си идеи за управление на Вселенската църква, което идва да покаже по недвусмислен начин, че става дума
за пастир, богослов и администратор с ясна концепция и визия за ръководство,
сякаш се е готвил предварително за този най-висок пост.

Бедна църква за бедните
Още с избора на име Франциск дава да се разбере, че Църквата не трябва да прилича на пищна монархия от отминали времена, където папата е
абсолютен монарх, обграден от двор и придворни, обитаващи великолепни
дворци и ползващи се с куп привилегии, достойни единствено за средновековните абсолютистки режими. Църквата според изразеното от понтифика
разбиране е необходимо да бъде кораб на спасението за човешките души
и опора и надежда за най-бедните, слабите и онеправданите на този свят,
които вместо да намаляват с техническия, научния и икономически прогрес
на планетата, увеличават броя си и заживяват във все по-тежки материални и социални условия. Тук Франциск дава ясен знак за важността, която
той отдава на региони като Централна и Южна Америка, Африка и Азия,
където често пъти в нечовешки тежки условия живеят значителната част
от над един милиард католици, които наброява Римската църква. С това си
отношение, както и с незакъснелите критики към световния и европейски
финансов елит, предизвикал една от най-тежките икономически кризи през
последните стотина години, новият папа още веднъж показа отношението
си към Европа, която трайно остава в периферията на интереса му, още
повече че секуларизацията, дехристиянизацията и отчуждението на Стария
континент от християнските му корени го лишават от досегашната му
привилегирована позиция в католическия свят.
Смирение и грижа за отхвърлените Франциск показа и с безпрецедентния
жест на Велики четвъртък през 2013 г., когато вместо да извърши ритуално
измиване на краката на кардиналите си в римската катедрала „Св. Йоан Латерански”, както са правели неговите предшественици столетия наред, той
посети затвора за малолетни в Рим, където отслужи месата и изми, избърса
и целуна краката на дванайсет малолетни затворници, между които и две момичета – една италианка католичка и една сръбкиня мюсюлманка. „Христос
дойде да служи, да ни помогне. Да се замислим върху това: наистина ли сме
готови да служим на другите?”, се обърна тогава към присъстващите малолетни престъпници.
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Морално-нравствени въпроси
Един от най-чувствителните проблеми, измъчващи Католическата църква през
последното десетилетие, се състои в сексуалните посегателства над малолетни от страна на представители на клира, които папа Франциск не се забави
да засегне още през април 2013 г., когато остро и недвусмислено осъди този
феномен и призова за решително продължаване на линията на предшественика
си Бенедикт ХVI за преследване и наказване на виновните. Папата призова също
и за помощ при превенцията на тези престъпления от страна на лица, които са
претърпели в миналото подобно сексуално насилие, за да бъде ефикасна борбата
срещу тези случаи. В същата връзка през юни потификът начена и мащабна реформа на Наказателния кодекс на държавата-град Ватикана, който в голямата
си част не е изменян от 1929 г., като поправките предвиждат хармонизирането
му с редица международни конвенции и договори в областта на наказателното
право, защита правата на човека и най вече с Конвенцията за защита правата
на детето от 1989 г.
Защитниците на аборта, някои феминистки организации, левичарски групи
и др. подобни погледнаха с надежда първите стъпки на новия папа по отношение на доброволното прекъсване на бременността и очакваха либерализация
на позицията на Ватикана по темата. Франциск обаче попари въжделенията им
и препотвърди по решителен и недвусмислен начин отрицателното отношение
на Църквата към аборта, като призова да се пази съкровено „всяко Божие създание”. Същата остана позицията на Църквата при Франциск и по отношение
на евтаназията и други въпроси от областта на биоетиката.
Папа Франциск не се поколеба да се изправи и пред болезнения въпрос за разведените двойки и второбрачните, които към момента Католическата църква
осъжда строго и не ги допуска до св. Причастие и други църковни тайнства.
Папата призова да се обмисли сериозно това положение и да се потърси начин
тези хора, които стават все по-многобройни, да не бъдат отхвърляни от Църквата, с което даде надежда на стотици хиляди вярващи католици по целия свят,
изпаднали по една или друга причина в подобно семейно положение.
По отношение на друг деликатен въпрос – хомосексуализма в обществото и в
Църквата, Берголио, на връщане от посещението си в Бразилия през юли, на импровизирана пресконференция в самолета възкликна: „Кой съм аз да ги съдя?” (хомосексуалистите – б.а.). „Проблемът не е в това да имаш подобни наклонности,
а в това да се създават лобита на тази основа. Това е най-тежкият проблем
според мен. Ако един човек е гей и търси Господа с добра воля, кой съм аз да го
съдя?” – сподели папата пред журналистите тогава.

Реформа на Курията и ватиканските финанси
Сред първите стъпки на новия понтифик беше анонсирането на мащабна реформа
на Римската курия, за целта на която той създаде съвет от осем кардинали, които да го „подпомагат при управлението на Църквата”. Г-8, както я наричат във
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Ватикана, се председателства от кардинал-архиепископа на хондураската столица Тегусигалпа Оскар Марадиага и членове кардиналите Шон Патрик О”Мали
(архиепископ на Бостън, САЩ), Освалд Грасиас (архиепископ на Бомбай, Индия),
опитния папски дипломат Джузепе Бертелло (италианец, председател на Гувернатората, или институцията, която се занимава с всички стопански въпроси
на държавата-град Ватикана), но също така и много силно политически ангажирания Лоран Монсенгво Паизиния (архиепископ на Киншаса, ДР Конго), Франсиско
Хавиер Еразурис Оса (бивш архиепископ на Сантяго де Чили), Райнхард Маркс
(архиепископ на Мюнхен-Фрайзинг, Германия) и Джордж Пел (архиепископ на Сидни,
Австралия). От номинирания състав се вижда, че в този съвет фигурира само
един италианец и общо само двама европейци, като всички останали са представители на други континенти, където католицизмът стои значително по-добре, отколкото в Европа. Прави впечатление, че от осемте само един е кардинал
от Курията, т.е. няма пастирски задължения „на терен” в дадена епархия. Това
е свързано с желанието на Франциск, изразено вербално на вече споменатата
пресконференция в самолета на връщане от Бразилия, Църквата да започне да
се управлява по-съборно, или ще рече, по-колективно, по-децентрализирано, както
е било в древни времена. В подкрепа на тази си идея папата даде пример с Православната църква, „от която трябва да се учим” (29 юли 2013 г., пресконференция в самолета от Бразилия – б.а.), която се управлява съборно, т.е. колективно
от съответните синоди или епископски събори на поместните православни църкви, което бе и първият израз на протегната ръка на уважение и готовност за понататъшен диалог с Православието. Друга подробност, която не може да остане
незабелязана, е отсъствието в Г-8 на кардинал-държавния секретар, който досега
бе най-силната и овластена фигура след папата и негов най-близък довереник,
сътрудник и съветник. Така Франциск раздели центъра на властта вътре в самия
Ватикан, като, институционализирайки въпросния осемчленен кардиналски съвет,
го превърна в противотежест на властта на държавния секретар, който пост
от есента на миналата година се заема от опитния и обичан във Ватикана 56-годишен дипломат архиепископ Пиетро Паролин (възведен в кардиналски сан на 22
февруари 2014 г.) – дългогодишен заместник министър на външните работи при
Йоан-Павел II и Бенедикт ХVI, а от 2009 до 2013 г. – папски нунций във Венецуела.
Работата на Г-8 продължава усилено, като все още организационната структура
на Курията остава като цяло непроменена и единствената засега новост е създаване на Секретариат по икономическите въпроси, който е на пряко подчинение
на кардинал-държавния секретар.
Франциск се зае и с горещия картоф IOR (Istituto per le Opere di Religione –
Институт за религиозните дела – ит.) евфемистично название на Ватиканската централна банка, станала известна през 70-те и 80-те години на миналия век с редица скандали, свързани с окултни сделки и пране
на пари на италианската мафия. Още Бенедикт ХVI започна под натиска
на ЕС и неговите финансови институции (Ватиканът е член на еврозоната и сече собствени евро монети) да привежда ватиканската финансова
система в съответствие с финансовите правила на еврозоната. Франциск
продължи тази твърда политика, като постави създадената от предшественика му Служба за финансов контрол под свое пряко наблюдение, за да
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контролира действията на ИОР с цел предпазване от финансови операции
по пране на пари или финансиране на международния тероризъм. Така през
миналия октомври Ватиканската банка принуди над 900 свои клиенти да
закрият сметките си и отказа да ги обслужва – сред потърпевшите бяха
посолствата при Св. престол на Иран, Ирак, Индонезия и Сирия, които са
извършвали редица съмнителни операции през банката с огромни суми пари.
За надзорник на банката папата назначи пенсионирания кардинал Рафаеле
Фарина, който бе дългогодишен библиотекар и архивист на Св. Римска църква и началник на Секретния архив. Резултатът от усилията за постигане
на пълна прозрачност на дейността на банката бе и публикуването вече
втора година на финансовите  резултати – нещо, което беше немислимо
да се случи досега.

„Политикът и дипломат” Франциск
Непосредственият и непринуден стил на Франциск се отрази неминуемо и върху външната политика на Светия престол, чиято дипломация традиционно
и отдавна разгръща мащабна, но дискретна дейност във всички горещи точки
на света, международните организации и в отделните страни, с които Ватикана поддържа дипломатически отношения (около 190 на брой). Папата потвърди
силния си ангажимент към мирния процес в Близкия изток, като призова отново
неотдавна, по време на срещата си с израелския премиер Нетаняху във Ватикана израелци и палестинци да постигнат траен мир в Св. земи. В тази посока
Франциск ще посети идния 24 май Израел и Палестина, където освен насърчаването на израело-палестинския мирен процес предстои и не по-малко важната
среща с Православието в лицето на Вселенския патриарх Вартоломей, с когото
ще се срещнат по повод 50-ия юбилей от историческата среща между лидерите
на двете църкви патриарх Атинагор и папа Павел VI през 1964 г. По отношение
на конфликта в Сирия Св. престол зае твърда позиция против всяка военна интервенция от страна на САЩ и другите западни страни, което подреди Франциск в лагера на Путинова Русия, но папата дискретно даде да се разбере, че
мотивацията на Св. престол да поддържа подобна позиция е коренно различна
от руската. Без някога да е била артикулирана изрично, позицията на Ватикана
е мотивирана от опасенията, че намесата на Запада ще бъде използвана от ислямистките кръгове в арабския свят за задълбочаване на противопоставянето
с християнския Запад, което няма нищо общо с геополитическите пресмятания
на Путинова Русия. Дали това беше причината Путин да „унижи” главата на Римокатолическата църква, когато на 25 ноември 2013 г. накара Франциск да го
чака над 40 мин. след обявения час, в който руският самодържец трябваше да
пристигне на аудиенция във Ватикана, не се разбра, но последвалите по-късно
събития в Украйна определено охладиха отношенията между двамата световни
лидери.
Естествено, папа Франциск познава и следи отблизо социалнополитическата
обстановка в Латинска Америка и поддържа тесни връзки с местните елити –
както управляващи, така и опозиционни – като се започне от венецуелския опозиционер Каприлес, мине се през президента на Аржентина Кристина Кирхер и се
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стигне до мащабната конференция на мексиканския епископат, която папата
свиква в Рим с цел да се обсъди и да се вземат мерки срещу наркотрафика и ужасяващото насилие, което парализира почти целия регион на Централна и Южна
Америка. Остана знаково и първото му посещение извън Италия – на международните дни на младежта в Рио де Жанейро, Бразилия, папската меса на плажа
Копакабана събра безпрецедентно множество от 3 млн. души, които чуха призива на Франциск „да носят Христос в сърцето си”.

Франциск „суперзвезда” в медиите и социалните мрежи
От възкачването му на папския престол профилът в Туитър @pontifex е събрал над 3,75 млн. абонати и е предмет на над 8 млн. туита от избирането
му насам. Франциск е първият по рейтинг световен лидер, като решително
задминава Обама и Меркел например, а основните информационни агенции
го споменават и цитират повече от Владимир Путин. Сп. Тайм го избра за
мъж на 2013 г., а сп. Ролинг Стоун го постави на корицата си. На пазара
излезе и ново списание, което е изцяло посветено на Франциск, озаглавено
Il mio Papa (Моят папа) и е в тираж 500 хил. броя. Популярността на Франциск се повиши още повече след бързото му решение да канонизира идния 27
април вече обявения за блажен папа Йоан-Павел II, друг харизматичен папа,
по чиито стъпки на „ловец на души” аржентинецът смело върви. Жестът
на бързата канонизация на папа Войтила му спечели завинаги любовта и на
може би единствения почти изцяло въцърковен и вярващ народ в католическа
Европа, а именно полският. Първоначално канонизацията на Йоан-Павел II (и
на Йоан XХIII, наречен „българския” папа) бе замислена за 8 декември 2013 г.,
но Франциск лично я отложи заради суровата зима в Полша в този период,
което би попречило на стотиците хиляди сънародници на бъдещия светец да
пътуват за церемонията – жест, който бе посрещнат от полската общественост с голяма симпатия.
Каквито и анализи да се правят на първата година от понтификата на Франциск, е сигурно едно, а именно, че той е папа на хорските сърца. Харизмата му на обикновен човек и чистосърдечен вярващ плени милиони и превърна
личността му в символ на надежда и опора в един все по-декомпозиращ се
откъм духовни и морално-нравстени ценности свят, в който бедните стават все повече и все по-бедни, а материалният и научен прогрес задълбочава
все повече проблемите, вместо да ги решава. 77-годишният Берголио има за
задача да управлява може би най-голямата организация в света, каквато е
Римокатолическата църква, както и да балансира, търси и намира пътища за
запазване на международния мир, диалога и толерантността между народите
и религиите. Непосилна задача за човешко същество, освен може би, когато е
подпомагано от Светия Дух.
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Венета Домусчиева

90 години от излизането на
първия брой на католическия
вестник Истина
Първият брой на вестник Истина – вестникът на Католическата църква в България – излиза на 8 май 1924 г. Появата на вестник Истина е свързана както
с историята на Католическата църква в България, така и с развитието на нейния
печат през предходните десетилетия. Без да се спирам подробно на историята
на католицизма в България, трябва да отбележа, че към момента на излизането
на първия брой на вестника Католическата църква в България има вече дълга
история и изградена и установена структура. Съществуват два диоцеза – Софийско-Пловдивски и Никополски. Католиците в Софийско-Пловдивския диоцез наброяват според данни от 1918 г. 18 420 души. В Никополския диоцез съответно
има 15 190 католици.1 Сред католиците има такива, които са по западния обряд,
и такива по източния обряд. Към 28 ноември 1927 г. католиците от източен обряд
са 5598 души (В годините на Първата световна война и тези непосредствено след
нея е трудно да се посочи точен брой на католиците от източен обряд, тъй като
те живеят в териториите, които са обект на мирните договори, предизвикали
1

Елдъров, Светлозар. Католиците в България (1878 – 1989). Историческо изследване. Международен център
по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, София, 2002 г., с. 376,392,446-447.
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силни бежански движения.2) Глава на Софийско-Пловдивската епархия на Католическата църква в България към 1924 г. е епископ Викенти Пеев, а на Никополската
епархия – епископ Дамян Теелен.
За разпространението на своите идеи католиците в България създават през
годините немалко периодични издания. Първите опити за издаване на периодика с католическо съдържание и дух датират от 1898 г. в Никополска епархия.
Тогавашният енорийски свещеник в Белене Вилибалд Чок, по народност поляк
и член на Ордена на камалдолезите, издава първия брой на Ново българско православно и римо-католическо календарче. През следващите години този календар излиза под различни наименования, но с приблизително едно и също съдържание. Поредицата се печата в Свищов и освен църковния календар предлага
различни популярни текстове на религиозна тематика. Изданието съществува
чак до 1914 г.
Подобно издание има и в Софийско-Пловдивската епархия. В Пловдив от 1908 г.
излиза Католическо календарче „Св. Андрей”, годишно издание на едноименното
училище в града. То съществува до 1919 г.
Опит за издаване на вестник е направен в Бургас в навечерието на Балканската война. През 1910–1911 г. там излизат 19 броя от католическия вестник
Лъч, издаван от мирския свещеник Роберт Фитьов. В него за пръв път започва
да се пише за обединението на католиците в България и за свикването на католически конгрес.3
Много активен на медийното поприще по това време е успенецът Герман Рейдон
в Сливен. В кратка статия в Календара „Св. св. Кирил и Методий” от 1931 г.,
озаглавена „Печатното ни дело∙, самият отец Герман разказва за издателската
дейност на отците успенци от началото на ХХ в. През 1905 и следващите години
те издават „няколко хвърчащи листове: 1. Вяра и народност; 2. Как са разбирали
първите християни единството на вярата; 3. Какво искат католиците в България
и пр. Герман Рейдон редактира и издава първото католическо списание в България – Поклонник, което първоначално излиза в Сливен, а след Балканските войни се
премества в Пловдив и излиза там като Благовестител-Поклонник. То подражава
на френското списание Le Pelerin, като дава тълкувания на основни християнски истини, включва сведения за католическия свят и има притурка с житията
на светците. През 1909 г. о. Рейдон започва издаването на поредицата Житията
на светиите. До август 1914, пише той, „всред големи трудности „Светиите∙
продължиха, но и те спряха, чакайки по-благоприятни времена. Бяха излязли 62
броя∙. Поредицата се възстановява едва през 1923 г.
През 1912 г. Герман Рейдон започва издаването на месечното списание Вяра
и наука, предназначено „за който вярва и за който не вярва∙. Освен основате2

Еленков, Иван. Католическата църква в България и общностните идентичности на принадлежащите към нея
верни през ХIХ и първата половина на ХХ век (www.catholic-bg.org).
3

Елдъров, Светлозар. Следовници на Кирило-Методиевото дело. Абагар, бр. 1, 2003 г.
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ля в него сътрудничат и други свещеници и миряни от Сливен, Ямбол, Пловдив и София. Статиите са преводни или оригинални, на религиозно-философски
теми, отзиви за книги, хроника на събитията в страната и чужбина, биографии
на католически мислители и духовници, жития на светци и др. До обявяването
на Балканската война от списанието излизат 10 броя с общо 264 страници.
На корицата на последния брой е отпечатано съобщението: „С този брой ще
се преустанови, до известно време, излизането на сп. Вяра и Наука. Списанието обаче повече не се възстановява.4
Капуцините навлизат по-късно от успенците в българското медийно пространство, но тъкмо на тях е съдено да отбележат най-големите успехи в него за
периода между двете световни войни. Първият им опит е с Календара „Св. св.
Кирил и Методий”.5 За година първа на Календара „Св. св. Кирил и Методий” се
счита 1918. Издаден е по инициатива на о. Алберт Егер, тогава енорийски
свещеник в енорията „Св. Йосиф∙ в София.6
Тяхно дело е и създаването на вестник Истина. Началото на вестник Истина е
резултат от възникването и дейността на Комитета „Добър печат∙. С работата си този комитет внася в пъстротата от идеи, стилове, нива на качеството
на книжовността у нас един оттенък на несъмнена християнска духовност.
Комитетът „Добър печат∙ към Католическата църква в България е създаден
по подобие на съществуващата тогава във Франция La Maison de la Bonne
Presse (Къщата на Добрия печат). Това е първоначално името на пресгрупата,
формирана през 1873 г. Тя е основана от отец Емануел д’Алзон (1810–1880)
от католическата конгрегация на Августино-успенците.7
По инициатива на капуцина отец д-р Дамян Гюлов8 се свиква учредителен
конгрес на Комитета „Добър печат∙ на 3 и 4 август 1921 г. В един от броевете на Календара „Св. св. Кирил и Методий” четем следното: „На 3.8.1921 г.
тихо и безшумно, представители на католиците от цяла България се събраха
на конгрес в трапезарията на отците капуцини в София. Да се срещнат делегатите на католическия свят от цяла България, за размяна на мисли върху средствата за постигане целта на печата, за сплотяване и направляване
на всички усилия към тая цел – това бе велико начинание. Всеки от делегатите бе дошъл със съзнание, че той е призован от Провидението да гради светло
4

Календар „Св. св. Кирил и Методий”, 1931 г., с. 85-86.

5

Елдъров, Светлозар. Из миналото на църковно-религиозния печат в България. Абагар, бр. 10, 1998 г.

6

Календар „Св. св. Кирил и Методий”, 1937 г., с. 153.

7

Първото периодично издание, което тази група започва да публикува, е списание Le Pèlerin. То започва
да излиза от юли 1873 г. и е първият седмичник във Франция, който се отпечатва в цветове. Списанието Le
Pèlerin е последвано през 1883 г. от ежедневника La Croix, а през 1895 г. започва да излиза Le Noël с месечна
притурка за младежите L’Écho de la jeunesse. В следващите десетилетия пресгрупата създава още няколко
периодични издания, а също така формира няколко поредици книги в полето на християнската духовност.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Bayard
8

Отец д-р Дамян Гюлов (04.04.1886 – 07.02.1962 г.) – доктор по богословие и философия, основател и дългогодишен ръководител на Комитета „Добър печат”, служил през годините в няколко различни енории.
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бъдеще за католичеството в България∙9.
Основателите на Комитета си поставят сериозни цели. Те възнамеряват да
създадат книжовност, която да противопостави християнските идеи на нахлуващите и установяващите се в сферата на културата и политиката идеи
на комунизма, фашизма, атеизма. Друга важна своя задача те виждат в създаването на мост между западната и българската култури посредством превеждането и издаването на западна религиозна литература. Важен елемент в целите на създателите на Комитета е предоставянето на широк кръг читатели
на идеите на Католическата църква и утвърждаването на мястото на католицизма в българското културно и духовно пространство. Ето какво се казва
в документа по този въпрос: „Да противопоставим добър печат на недобрия,
да заместим безнравственото четиво с нравственото, да запазим нашата
младеж от духовна отрова, да предадем на нашия народ западната религиозна
литература и култура, да запознаем с чистото учение на Католическата църква ученолюбивите – ето целта на Добрия печат∙10.
Един от основните разисквани въпроси на конгреса е този за създаването
на католически вестник, който да изнася пред обществото въпросите, които
занимават католиците в България, а също така и да информира българската
общественост за онова, което се случва в католическия свят. Конгресът отчита, че отдавна се чувства нуждата от такъв католически печатен орган.
Отец Прива, директор на Френския колеж в Пловдив, поддържан от мнозинството от конгресистите, изказва мнението, че трябва да се издава католически вестник. Много пъти и членовете на католическото дружество „Св.
Цецилия∙ са се опитвали да приложат тази идея в миналото. Тогавашният
председател на дружеството В. Чапликов предлага да се започне с издаването
на малък „хвърчащ лист∙.11
Конгресът взема решение, „че е необходимо да се създаде един периодически
орган – вестник или списание∙, а до организирането му „да се издават малки
книжки и брошурки, които да бъдат от различен религиозен и морален характер, подходящи за днешното време и общество. Тези книжки да имат еднообразен формат с надпис: „Библиотека Добрия печат∙.12
Започва работа по изпълнение на взетите решения. Отец д-р Дамян Гюлов се
заема енергично със задачата за събирането на средства за реализирането
на идеята за издаването на вестник Истина. Ето какво пише той за отношението на католиците в България към този проблем: „… Н. В. Преосвещенство
Монс. Викенти Пеев се съгласи, записа за фонда на вестника 10 000 лева и ме
натовари да потърся парични средства за целта. Вън от всяко очакване усилията ми се увенчаха с голям успех. Започнах от Русенската епархия. И Русен9

Гюлов, Дамян. „Първия конгрес на добрия печат”, Календар „Св. св. Кирил и Методий”, 1921.

10

Пак там.

11

Календар „Св. св. Кирил и Методий”, 1921 г., с. 81.

12

Пак там, с. 32.
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ския епископ Н. В. Преосвещенство Дамян Теелен записа за фонда четири хиляди
лева и обеща, че докато трае вестника, ще отпуща ежегодно по четири хиляди
лева. Н. Преподобие о. Бонавентура, енорийски свещеник в Русе, се потруди
в енорията си и много помогна да намеря абонати. В Свищов, о. Евхарист също
подкрепи делото. В. с. Ореш, насърчено от примерния си енор. свещ., цялото
население се притече и наведнъж се записаха около 40 абонати. В Белене не намерих никаква подкрепа. Там нашият вестник не е успял и досега да си пробие
път, понеже католиците не са добре организирани в това село. В Драгомирово
двамата свещеници о. Фабиян Петров и о. Влас направиха големи усилия и записаха много абонати.
В Лъджене, Трънчовица, Асеново, Бърдарски Геран, Гостилия, Брегаре, Инджекьой – навсякъде енорийските свещеници усърдно ми помогнаха и с пари, и с
абонати. Във Варна делото бе подкрепено от о. Владимир Малфати, от г-н
Никола Ангелов, от г-н Атанас Атанасов. Но най-много жертви направи г. Сарафов, който може да се нарече истински апостол на нашия вестник. Също
съдействане намерих и в Бургас, Ямбол, Стара Загора. На Великден говорих
и записах абонати в с.с. Балтаджий, Калъчлий, Алифаково, Белозем. Тук трябва
да призная, че успеха не беше голям, но все направих нещо. Говорих още в Селджиково, Дуванлий, Хамбарлий и в Пловдив.
В Северна България най-много абонати имаме в с. Лъджене, благодарение
на силната подкрепа, която ми оказа о. Петър Аров; после идат Ореш, Асеново,
Гостилия, Драгомирово, Салалий, Калъчлий, Балдаджий, Алифаково.
Между градовете най-много са абонатите в София, Малко Търново, Пловдив,
Варна, Русе, Ямбол, Бургас.∙13
Както може да се види, о. Дамян Гюлов е положил големи усилия, за да набере
абонати и средства за издаването на в. Истина. При това успешни поради голямата подкрепа, която среща от страна на католическите свещеници и епископи
по места. Той завършва този материал в Календара „Св. св. Кирил и Методий”
с призива „Нека всеки съзнателен католик съдействува и подпомага делото ни∙.14
Тази обиколка на отец Дамян Гюлов по градове и села през 1924 г. не остава незабелязана от властта. 1923–1924 г. бележат остри конфликти в политическия
живот в България. Това са годините на Деветоюнския преврат на Демократическия сговор против правителството на БЗНС, на Юнското и Септемврийското
въстания, на политически терор. Събитията в България предизвикват кампания
в европейския печат срещу политическото насилие. Акцията на Комитета „Добър печат∙ за набирането на абонати за предстоящото издаване на първия брой
на вестник Истина предизвиква остра реакция от страна на властта. Местната
тричленна комисия в с. Белене не позволява на Д. Гюлов да изнесе предварително обявената сказка. Те съобщават в околийското управление, че инициативата
13

Календар „Св. св. Кирил и Методий”, 1924 г., с. 81-82.

14

Пак там.
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има политически характер и е насочена против правителството. Отец Дамян е
арестуван и изпратен по етапен ред обратно в София. Започва усилена преписка
между Министерството на външните работи и изповеданията (МВРИ) и ръководителите на Католическата църква в България. В нея епископ Викенти Пеев
полага усилия да убеди министъра на външните работи Ат. Буров, че обиколката
на отец Гюлов няма политически цели.
Проблемът вероятно е предизвикан от две обстоятелства. Първото е напрежението у управляващите заради критичните статии в европейския печат относно методите на управление и методите за справяне с политическия терор
в България. Втората причина е позивът, разпространяван от отец Дамян при
тази обиколка из страната. Този позив има за цел да предизвика набирането
на повече абонати и изобщо на средства за издаването на католически седмичник Истина. Ето какво се казва в него:
„Позив
Католици,
В България всички съсловия, всички групировки, с пълно съзнание, чрез здрави организации отстояват своите интереси.
Само ние – католиците – осланяйки се до днес единствено на светите
принципи на конституцията, считахме за ненужно да се сплотим и посредством едно знаме, посредством един орган да се опознаем добре, да си изкажем
болките и да защитим правата си.
Крайно време е вече и ние да покажем, че живеем и че имаме право да
живеем като равноправни български граждани, поне толкова, колкото и тия
от мюсюлманско, мойсейско и протестантско вероизповедание.
С тази цел се основава католически лист Истина.
В началото нашата задача е скромна: да публикуваме известия из житиебитието на нашите католици в страната, а евентуално и от чужбина и да
съобщаваме вести из живота на католическите дружества; с една дума – да
служим за връзка между всички наши единоверци.
Не забравяйте, че имате ваши единокръвни братя – католици, които лишени от всякаква защита, постоянно са тормозени и преследвани по едничката
причина, че се наричат католици. Такъв е например случаят с католиците
от Малко Търново, дето на нашите училища се правят всевъзможни спънки
в развитието на учебното дело, дето се отнимат даже и ония права, които
веднъж са им дадени най-тържествено.
А какво да кажем за нашите католически свещеници от с. Белене – Свищовско. От. Манушев и Аров, които жертва на партизанска клевета са арестувани
и интернирани в дълбоката провинция, далеч от своето любимо духовно стадо!
На такива и много други неправди можеме да отстоим само с наша католическа преса.
Ето защо, поканваме всички наши католици да вземат присърце това наше
скромно начало, но мощно по своя замисъл предприятие, като му се притекат
на помощ и му окажат материална и морална подкрепа!
Нека и този лист бъде добре дошъл у всеки католик и дано – както животворните лъчи на благодатното слънце стоплюват и събуждат към нов
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живот в природата, тъй и нашата
„блага вест∙ бъде за всяко католическо
семейство духовна заря, под лъчите
на която да изникне нов живот на истинско щастие и напредък.
София, 26 март 1924 год.
От Редак. комитет
Ps Дружества, свещеници, учители,
частни лица нека ни пратят час по-скоро кореспонденции за живота в техния
край.∙15
Този позив, разпространяван от отец
Д. Гюлов, и обиколката му из селищата, в които живеят католици, предизвикват усилената кореспонденция между МВРИ и епископите Викенти Пеев
и Дамян Теелен. Чиновниците от министерството пишат на еп. В. Пеев,
че позивът „съдържа неистини. И тези
неистини са от такъв характер, които
могат да компрометират България пред
чуждия свят∙16. Епископ В. Пеев отговаря на това писмо с твърдението, че
Вестник Истина , бр. 1/8 май 1924 г.
знае за позива и описаните в него събития, които са огорчили католиците в цялата страна. Владиката подчертава, че
не вижда как този позив би могъл да компрометира България пред чуждия свят,
и пише: „Господин Министре, и аз съм българин, и аз милея за отечеството
си, и аз не бих желал то да бъде компрометирано. Но бъдете уверен, господин
Министре, че католиците са първите, които зачитат законната власт, и то
по съвест, не от страх∙17. Така дейността за събирането на средствата за
новия печатен орган на католиците и самото му излизане са защитени успешно.
На 8 май 1924 г. излиза първият брой на в. Истина. Отначало отговорен редактор е Георги Петков. Главен сътрудник е С. Шангов, След него редактор
на вестника е П. Иковски. Много труд е положен за основаването, уредбата
и закрепването на вестника. Редакцията на вестник Истина се помещава
в София на ул. „Лавеле∙, при Католическата църква „Св. Йосиф∙. В Комитета
„Добър печат∙ и в списването на вестник Истина работят през годините о.
Амбрози Комаров, о. Венцеслав Абрам, о. Йосафат Марков, д-р Хр. Ив. Драгов,
йеромонах Сава Шевиков, Фердинанд Томич, В. Чапликов, Никола Иванов и др.
Вестник Истина не се продава по будките за вестници, а се разпространява
15

ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а. е. 913, л. 6.

16

ЦДА, ф. 166К, оп. 1 а. е. 913 л. 5.

17

ЦДА, ф. 166К, оп 1, а. е 913, л. 12.
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само чрез абонамент. Новините и документите по всички религиозни, политически, исторически и социални въпроси, свързани с Католическата църква, не
могат да се намерят в други издавани в страната вестници и списания. Само
в. Истина в България получава новините от католическите агенции. Затова
новините и политическите събития през седмицата са винаги нови. Така абонатите на вестника са добре информирани.18
Вестник Истина излиза дълги години в тираж от 5–7000. Той се радва на постоянен интерес от страна на своите абонати. Вестникът се списва от един
относително постоянен редакционен екип. Отразява събитията в света през
призмата на католическата доктрина и важните събития в живота на Католическата църква в света и в България. Важен извор на материали са кореспондентите на вестника от различните католически енории в страната.
Комитетът „Добър печат∙ има гъвкава политика по отношение на търсенето
на по-голяма публика и по-широк кръг от издания. Стабилни са връзките между
неговите издания – вестник Истина и Календара „Св. св. Кирил и Методий”. Двете
издания се рекламират взаимно по страниците си редовно. Интересът към тях
се засилва и от приложенията, които излизат към вестника и към Календара –
книгите, издавани от Комитета „Добър печат∙. Те са многобройни. Тук трябва
да се спомене създаването на библиотеката „Папски енциклики∙ към изданията
на „Добрия печат∙, като приложения към в. Истина. В НБ „Св. св. Кирил и Методий∙
може да бъде намерена № 2 от тази поредица – енцикликата „Divini Redemptoris∙
на папа Пий ХI – „Против безбожния комунизъм∙. Тя е преведена от д-р Хр. Драгов от италианския текст на Osservatore Romano. Отпечатана е вероятно през
1937 г. (никъде в изданието няма посочена година). Може да се съди по печата
от библиотеката, който носи датата 1937 г., че енцикликата е преведена и отпечатана бързо след обявяването  от Ватикана на 19 март 1937 г. Друга книжка
в тази поредица е Енциклика на папа Пий ХI „Върху положението на Католическата църква в Германския райх∙. Преводач и автор на предговора към нея е Д. Б.
Райнов. Изданието е отпечатано в Пещера през 1945 г. в 1000 екземпляра.
Вестник Истина излиза от 1924 до 1949 г. без прекъсване. През 1944 г. е отбелязан юбилей – хилядният брой на вестника. През 1949 г. идва и финалът
на излизането на вестника. Трябва да се каже, че натискът на новата власт
върху Католическата църква и нейните издания е толкова силен, че е истински
успех оцеляването на изданието до лятото на 1949 г. Тогава вече е започнала
атаката на властта срещу Католическата църква в България, преследването
на католическите свещеници от Държавна сигурност, което води до процесите срещу католическите свещеници през 1952 г.
Едва през 1991 г. се възобновява излизането на вестника под наименованието
Истина – Veritas, който успешно продължава линията на Истина да информира
католиците в България за важните събития в Католическата църква и за събитията в света през погледа на Католическата църква.
18

Енциклика „Divini Redemptoris” на папа Пий ХІ – „Против безбожния комунизъм”, с. 39.
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„Близо до децата” – мисията
на Салезианите в България
20 години монаси салезиани от Чехия възпитават ромски
деца в Стара Загора и Казанлък и български в Ямбол

Песента „Йовано, Йованке”, изпълнена от строен младежки хор, оглася ромския
квартал „Лозенец” в Стара Загора, прескача огради и се носи из квартала. Приглася им цигулка. От прозорците на спретна двуетажна сграда близо до площада
надничат цветя като в швейцарска приказка. Ако не е скромният надпис отвън
на вратата, на който четем „Младежки център на Фондация „Дон Боско”, човек трудно ще разбере, че влиза в младежкия център на Католическата църква
в Стара Загора. В ранния следобед той прилича повече на репетиционна зала.
Момчета и момичета на възраст от I до VIII клас, облечени в чисти дрехи, усмихнати, са погълнати от песента. Така е почти всеки Божи ден – представя се
усмихната една от техните преподавателки – Доминика, студентка от Чехия.
Тя е толкова доволна от тях, че просто не можеш да повярваш.
Доминика е родена в предградие на Прага. Завършила е втори курс психология в
Карловия университет. Решила е да се посвети една година на доброволческа работа за Католическата църква. Избрала е обществото на салезианите, защото
семейството  се включва в техни доброволчески акции в Чехия. През есента
ще се запише в трети курс и ще продължи да учи в университета.
„Ние сме седем деца в семейството и всички свирим. Създали сме един го-
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лям семеен оркестър и често като по-малки свирехме
в нашата църква”, разказва
с гордост чехкинята. В оркестъра има освен цигулка,
виолончело, пиано, флейта...
Баща ни е електротехник и
е единственият, който не е
музикален, уточнява с усмивка тя. Децата са наследили
музикалната дарба от майка си, която работи в дом за
стари хора. Доминика предпочита да свири Бах, Моцарт и
Дворжак, но тук, в България, освен 3-месечни курсове по български език започва
да разучава и български народни песни. Разучила е вече няколко песни, надява се
да направи още аранжименти. Така според нея заниманията  с учениците от
ромския квартал ще бъдат по-интересни. Те остават изумени, когато разбират,
че инструментът  струва 7 хиляди евро и е подарък от брат  специално за
годината  на доброволческа дейност. Брат  е професор и преподава цигулка в
Консерваторията в Париж.
„Тъжна съм, защото почти нямам ученик с майка и баща”, признава с тъга Доминика. Не може да си обясни защо в ромския квартал „Лозенец” има толкова
много разделени семейства. Не може да си обясни как една майка ще замине на
гурбет и с години няма да види детето си. Но е доволна, че е успяла да овладее
агресията на някои свои възпитаници. „Работата тук ми носи опит за живота
и за справянето с кризи – обяснява тя и отново подчертава, че не съжалява, че
е избрала България. – Най-големият проблем в началото беше как да обясня, че
аз съм от новите две доброволки от Чехия, всички тъгуваха за старите, дори
плачеха.”
Децата и юношите идват тук, в младежкия център, не само заради музиката и
песните. Към католическия младежки център работят безплатно в кръжоци по
рисуване, хорово пеене, ръчна работа, жонгльорство.
Когато човек иска да помага, той получава повече, обяснява ми Доминика. Сега
се готвим за благотворителни акции за Великден, а след това за летните лагери, добавя тя. Децата цяла година очакват дните край морето, а после в някой
приказен кът от Балкана ще си направят лагер. През учебната година в събота
и неделя се радват на екскурзии до географски и исторически забележителности.
Мечтата на Доминика е да създаде семейство, да има семейна ферма и да работи като психолог с майки, които отглеждат децата си без баща. Чувства, че
би могла да им бъде много полезна.
За обществото на салезианите няма никакво значение от какви семейства са
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децата – католически, православни или атеисти. Никой не примамва малчуганите
с проповеди, нито ги принуждава да посещават службите в църквата, обяснява
ми отец Мартин, който служи в храма „Св. св. Кирил и Методий” в Стара Загора.
Ако някое от децата прояви интерес, добре дошло е в лоното на Църквата. Но не
това е мисията на „Салезианите на Дон Боско”. „Да възпитава младото поколение, да дава добри граждани и християни на обществото – това е главна грижа
на нашия орден още от основаването му преди близо век и половина”, припомня
отец Мартин. И уточнява: „Това е причината да приемаме доброволци при изпълнението на нашата мисия”. Той не крие, че най-голяма радост изпитва, когато
чуе от някоя майка: „Благодаря ви, отче, за всичко, което правите за нашите
деца”. „Първото нещо, което може да направи едно дете щастливо, е да знае, че
е обичано – това са думи на нашия основател Дон Боско”, обобщава мисията на
братята салезиани в Стара Загора отец Мартин. „Затова и вече седем години
посрещаме доброволци чрез Европейската доброволческа служба, за да отдаваме
повече внимание, грижи и любов на ромските деца”, добавя монахът.
Броят на доброволците, които са били на мисия в България за една година, вече
е 20. А общият брой заедно с тези, които са били тук само през ваканциите,
надминава 70. Всеки един от тях научава български език и опознава българската
култура. И както казваше една доброволка, Маркета, някъде скрити в душата 
са останали мелодиите на ромски песни и миризмата на мерудия и чесън.
Един от бившите доброволци, който е бил за първи път в България като семинарист, а после пристига на мисия като монах, е отец Мартин. Той е родом от
Литомишл, града на Сметана, и също е от многолюдно семейство. Идва в Стара
Загора с любимата си китара, с която не се разделя. Уроците по музика при него
са желани и очаквани от ромските деца.
Когато започва да си спомня за първите години, е много развълнуван, защото
спомените за различни деца се преливат един след друг. „Броят на момчетата и
момичетата, които са преминали през шестте години през нашия образователен център в Стара Загора, вече надхвърля 300”, със спотаена гордост разказва
монахът. Децата са с родители, които живеят в чужбина, и тук се отглеждат
от баби и дядовци, имат по един родител или... имат родители, но те нямат
възможност да полагат необходимите грижи за тях. Различни истории, различни
съдби. Родителите или настойниците на всеки един техен възпитаник подписва
декларация, че е съгласен детето му да посещава образователния център на
Дон Боско. А монасите посрещат детето след училище в центъра, където учат
уроците и посещават кръжоци. Отец Георги, отец Ярослав и отец Мартин в
Стара Загора, отец Петър в Казанлък, отец Антон в Ямбол полагат грижи за
развитие на различните им таланти и умения. В града на брега на река Тунджа
заниманията са с български ученици.
В края на деня с микробус всяко дете е отведено до дома му. Отец Мартин не може
да скрие разочарованието си, че някои деца не искат да свикнат с обстановката и
предпочитат игрите на улицата и просто един ден си тръгват. Монасите имат и
своите малки победи, през тази година при тях учи 16-годишен петокласник.
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Има и нещо изключително добро – с децата вече се занимават и аниматори,
бивши възпитаници, които искат да работят заедно с тях. Изискването е да
са над 15 години и да завършат курс. Вече са приключили три курса. От тази
година в ролята на аниматори се включват и ученици от по-големите класове.
Добър пример са 15-годишният Исус и 16-годишният Митко, които посещават
занималнята и се грижат за по-малките по собствено желание.

В образователните центрове и в Стара Загора, и в Казанлък и Ямбол важи правилото „Направи си сам”, монасите вършат повечето неща сами – строителство,
ремонти. В изключителни случаи наемат майстори. Учат и децата на умения,
които могат да им бъдат полезни след години. Примерът им е много заразителен.
В старозагорското село Калитиново са доволни, че монасите с помощта на поголемите ученици ремонтират зала, която получили за три години безвъзмездно
от Община Стара Загора. Залата ще служи за занималня и библейски курсове
за учениците от селото.
„Имаме и ученици, с които се гордеем изключително много”, казва отец Мартин.
Монасите сами са записали свои възпитаници в земеделския техникум в Мъглиж, Техникума по обществено хранене и НУМСИ „Христина Морфова” в Стара
Загора. Вече имат и студент в Тракийския университет. И продължават да им
помагат и да ги подкрепят. Така 10 техни питомци, за които се грижат още от
първи клас, са на път да сбъднат мечтите си.
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Това е знак, че изпълняваме мисията си в България успешно, сподели отец Антон,
който служи в Католическата църква в Ямбол. Свещеникът е един от първите
двама, които идват в България през далечната 1994. С него е отец Петър Немец,
който сега служи в Казанлък. Конгрегацията на салезианите беше насърчена от
папа Йоан-Павел II да обърне поглед към славяните в България. „Учихме български в Славянския факултет на Карловия университет 6 месеца и потеглихме за
България”, разказва отец Антон. В България салезианите се присъединяват към
Католическата църква от източен обряд.
„Обиколихме страната с монсеньор Христо Пройков, който още не беше владика, и
избрахме за наш център Казанлък. Католическата църква беше запустяла, а ромите живееха в най-бедните квартали и изглеждаха много объркани и безпомощни.”
Така сред пъстрите проблеми на ромските квартали се ражда през 2008 г. Фондация „Дон Боско България“, за да помага на ромите в град Стара Загора и Казанлък, както и на деца от по-бедни и многолюдни български семейства от Ямбол.
По света сред най-бедните и нещастните живеят 16 000 монаси, 15 000 монахини, мнозина са и доброволците и семействата, които подкрепят монашеското
общество на салезианите.
Основателят им Джовани Боско (1815–1888) още като малък почувствал призванието си да стане свещеник.� Неговият духовен наставник дон Кафасо го съветва да опознае живота на младите, които са изправени пред риск да станат
престъпници. Първият му възпитаник е 16-годишен сирак, когото среща в църквата „Свети Франциск от Асизи” в град Торино. След тази среща събира първите
момчета в ораторий1. Започва да дава подслон на бездомни сираци, които да издържа с дарения. Така се създава възпитателният метод на Дон Боско, известен
като „превантивна система”: „Бъдете близо до момчетата, попречете на греха
с разум, религия, топлота, внимание. Станете светци, възпитатели на светци,
нашите момчета осъзнават, че са обичани”. В последния миг от своя живот той
казва: „Кажете на моите момчета, че ги очаквам всичките в рая”. Монасите, които го последват, дават обет като отци салезиани да служат за възпитанието
на трудни деца, да им вдъхнат вяра и надежда и да ги превърнат в личности.
Дон Боско е обявен за блажен на 2 юни 1929 г. от папа Пий XI и канонизиран от
него на 1 април 1934 г. По случай стогодишнината от смъртта на Дон Боско
папа Йоан-Павел II го обявява за „отец на учителите и младежите.2
Първото училище на Дон Боско е открито през 1854 г. в Торино, в Чехия – през
1927 г., а в България – през 1994. Сега в България има седем монаси от Чехия, а
след 20 години салезианите започват да строят и нов образователен център в
Стара Загора.
1

Ораторий – сграда или пространство към църква, запазено за дейност на младежите.

Енрико дал Ковачо, Мочи Джорджо. Светците на Салезианското семейство, Изд. Салезиани на Дон Боско,
София, 2011, с. 7.
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Всяка година на 31 януари, когато Католическата църква чества празника на
Дон Боско в Казанлък, където е първият български център на салезианите, отбелязват юбилея му. Тук се събират монаси и техните възпитаници от трите
образователни центъра. След църковната служба по традиция има и малък концерт на възпитаниците и надпревара за най-добър състав.
„Това което ни осветява, не е страданието, а търпението в страданието. Ако
искате да постигнете нещо с някого, никога не оставяйте обидата, която сте
получили, да ви надделее – посъветва уважилите тържествената литургия монсеньор Христо Пройков, апостолически екзарх на Католическата църква от източен обряд. – А вечер, когато застанете пред иконата и си дадете сметка
за доброто и лошото през деня, простете и забравете за гнева, омразата и
неблагодарността.”
Снегът ще се стопи, ще покълнат първите кокичета, а сред малчуганите, които
гледаха с широко отворени очи, може би са първите бъдещи салезиани. Други ще
станат музиканти, готвачи, лекари или адвокати може би. Но всеки един от тях
ще носи в сърцето си късче от всеопрощаващата любов на Дон Боско и топлия
спомен от годините с монасите салезиани от Католическата църква.
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Архим. Ефросин (Билаш) е клирик на Украинската православна
църква (Московска патриаршия), директор на Научноизследователския институт по държавно-конфесионално право и държавно-църковни отношения към Ужгородския национален университет, доктор по богословие и доктор по право.

Трагичните събития сплотяват
Разговор с архим. Ефросин (Билаш)

Какво е влиянието на различните църкви в Украйна – православни, католици
и униати, върху съвременното състояние на украинското общество, което
е разделено на много нива? Какви са всъщност разделителните линии между
украинците днес?
Украйна е била, е и остава единна по отношение на своя народ и единна държава въпреки огромните трудности, които възникнаха в наши дни. Всяка украинска църква вече нееднократно излезе и продължава да излиза със заявления за
последните събития и отправя призиви за мир. За съжаление не всички чуват
този глас. Украинският съвет на църквите, както и всяка църква поотделно
бяха готови да станат посредници в настъпилата ситуация. Изявлението от
1 март 2014 г. на Украинския съвет на църквите, в момента председателстван
от Украинската православна църква, бе в отговор на решението на Съвета на
Федералното събрание на Руската федерация за съгласие за използването на
руски войски на територията на Украйна. В него украинските църкви заявяват:
„Обръщаме се към международната общност с молба да направи всичко възможно за запазването на мира в Украйна и запазването на териториалната 
цялост, суверенитет и неприкосновеност на границите на украинската държава.
Подкопаването на мира и стабилността в Украйна заплашва да разруши цялата
съвременна система за световна безопасност. Затова трябва да се предприемат всички мерки, за да не се разгори в Украйна война в резултат на влизането на чуждестранни войски. Църквите и религиозните общини в Украйна са с
украинския народ. Призоваваме всички към усилена молитва за нашата Родина”.
Опитите да се раздели църковното общество в страната са многобройни, как-

45

Актуално

то и обвиненията срещу една или друга страна. Но те не се увенчаха с успех,
вярващите не се поддадоха на политиците и не позволиха да се случат големи
беди. За съжаление само такива трагични събития успяха да сплотят украинските църкви в един общ порив и молитва. Естествен е и фактът, че исторически и традиционно вярващите от Католическата и гръко-католическата църкви
живеят в по-голямата си част в Западна Украйна и исторически клонят повече
към Европа.
Според някои мнения Украйна за Русия е същото, което сърбите претендират да е Косово за тях. Според други бъдещето пред Украйна е да бъде една
голяма Босна – формално единна държава, която е вътрешно разделена и в
състояние на пълна институционална парализа и неефективност. Вашият
коментар?
Мисля, че такова сравнение на международната ситуация с Косово спрямо Украйна е неправилно. Украйна е била и си остава независима държава. Навярно определени политически сили в някои страни с помощта на средствата за масова
информация се опитват да представят украинските събития в своя полза и да
влияят на мнението на своя електорат, но това не променя реалната ситуация. Очевидно е, че Майданът започна спонтанно и бе започнат предимно от
студенти, които се опитаха по този начин да изразят своето мнение за евроинтеграцията на Украйна. Аз сам видях как студентите от цели университети
пристигаха на свои разходи в Киев. Те не искаха много, а именно повишаване на
качеството на образованието, мобилност, европейски перспективи. Чак по-късно, след кървавия опит да се разгони Майданът, хората започнаха да излизат на
улицата като борба против властта, против корупцията и с надежда да се подобри качеството на живота. Майданът издържа над три месеца в състояние на
ужасно напрежение и постоянен конфликт с властта. При това между участниците в Майдана имаше представители на всички региони и вярващи от всички
църкви в Украйна. Възможно е по-слабо да бяха представени източните области,
но този регион винаги е бил по-аполитичен, отколкото жителите на западните
области. Трябва да признаем, че тогава никой не се замисляше за последващите
събития като анексирането от Русия на части от Украйна – Крим, или резкия
спад на икономическите показатели. Всички се надяваха на чудо. То не се случи.
Идеята за федерализация на Украйна има много привърженици, но още повече са
противниците . Трябва да отбележим, че и в определени области на Украйна
има съществени различия във възгледите за бъдещето на нашата държава. Някои поддържат проевропейски курс, други – проруски, но в крайна сметка всички
са съгласни в едно, а именно, че е време Украйна да престане да се оглежда
встрани и да започне да строи нова държава, отчитайки собствените си интереси, а не да бъде постоянен буфер между Европа, САЩ и Русия. Що се отнася
до сепаратизма, всички украински църкви директно заявиха, че са против, както
и против това свещенослужителите да поддържат едни или други политически
или геополитически движения.
Какъв е историческият прочит на създаването и развитието на Киевската катедра у руснаците, православните украинци и украинците униати?
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В каква степен тези различни национални „разкази” оказват влияние върху
политическите по своята природа спорове?
Историята не може да бъде пренаписана и всички факти си остават факти.
Може да се интерпретира по различен начин последващото развитие на събитията, но е нужно да се дистанцираме от съвременната ситуация и състояние
на нещата. Украйна винаги е била многонационална и мултикултурна страна, но
и винаги християнска. Православието в Украйна исторически е заемало първенствуваща позиция, но трябва да отбележим ясната система на организация на
римокатолическите епархии и активната социална, благотворителна и образователна дейност на гръко-католическите енории в Украйна през последните
двадесет години. Това е огромна стъпка напред. Що се отнася до статута на
Православната църква в Украйна, то сега тя е представена от трите най-големи църковни организации – Украинската православна църква (Московска патриаршия), в състава на Руската православна църква. Според устава на РПЦ тя
има статут на самоуправляема и притежава правата на широка автономия. В
канонично общение е с всички поместни православни църкви. Втората църковна
структура е Украинската православна църква – Киевска патриаршия, която е
неканонична православна църква, претендираща за статут на поместна автокефална православна църква, и третата е Украинската автокефална православна
църква – също неканонична. Има определена сложност в отношенията между
тези три църкви, но отчитайки желанието и готовността за диалог, е напълно
възможно след определен период от време усилията за обединение да се увенчаят с успех.
В каква степен Църква и национална идентичност съвпадат? „Етнофилетизмът” характеристика само на УПЦ ли е, която се стреми към автокефалия, или се отнася също и към Москва?
Ситуацията в Украйна рязко се промени, в това число и църковната. Буквално
преди година за много вярващи съществуваше ясно разделение на православните
църкви на „канонична” и „неканонична”. Позицията на Руската федерация обаче
и анексирането на Крим доведоха до това, че вярващите започнаха да определят Украинската православна църква като „народна” и мнозинството приема
позитивно възобновения диалог между Украинската православна църква (МП) и
Украинската православна църква (Киевска патриаршия). Най-вероятно този диалог ще бъде труден и дълъг, но самият факт на неговото начало буди надежда.
Що се отнася до понятието „етнофилетизъм”, то аз не бих искал да го оценям
така негативно, както обикновено е прието. Въпреки осъждането на етнофилетизма през 1872 г. от поместния събор на Константинополската църква, трябва
да признаем, че в една или друга форма националните и етническите фактори
са влияели на организацията на Църквата още от най-древни времена. И в този
случай руснаците и украинците са патриоти на различни държави. Последните
събития в Украйна и достатъчно неопределената позиция на Руската църква
ни карат да се съмняваме, че предстоятелят на Руската православна църква е
готов да защитава еднакво интересите на своите клирици и вярващи във всяка
от страните в конфликт. Както ми каза в скорошен разговор един украински
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митрополит, който винаги е бил привърженик на Москва: „Ще бъде много трудно
да възнасяме молитви за Московския патриарх, когато в храма са гробовете на
убитите украински войници”.
През 2016 г. ще се състои Велик събор на Православната църква и една от
темите, които ще бъдат обсъждани, е даването на църковна автекефалия.
Може ли украинският църковен въпрос да торпилира свикването на събора?
Съмнително е, че украинският църковен въпрос ще бъде директно обсъждан на
този събор. Подготовката за него продължи повече от 50 години и очевидно на
него ще се обсъждат важни проблеми, но с по-общ характер. Мисля, че както и в
повечето случаи УПЦ, както и някога Българската православна църква, ще остане сама със своите проблеми и ще се наложи да търси самостоятелно пътища
за тяхното решаване.
Може ли да бъдат преодолени различията между гражданите на Украйна и
по какъв начин може да стане това?
Убеден съм, че т.нар. разделение между гражданите на Украйна е временно явление, в това число и в църковната сфера. Преди всичко това е възможно в Бога,
тъй като всички ние прекрасно помним, че Бог е любов. И още – ние сме длъжни
да се стремим към това с всички наши думи, дела и помисли, а което се окаже
не по нашите сили, ще оправи Сам Господ.
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Жак Маритен (1882–1973) е един от най-изтъкнатите
християнски философи на ХХ в., който е в основата на завръщането на учението на св. Тома от Аквино в доктрината на Католическата църква. Роден е в протестантско семейство, младежките му години са белязани от
относително безразличие към вярата. През 1905 г. той
заедно със съпругата си Раиса, дотогава ярки последователи на интуитивизма от философския семинар на Анри
Бергсон в Колеж дьо Франс, се срещат с „пилигрима на
Абсолютното”, както те назовават писателя Леон Блоа.
Срещата е преломен момент от живота на Жак и Раиса
Маритен и през 1906 г. те се обръщат към католицизма. През 20-те години Маритен
пише книгите Изкуство и схоластика, Антимодерн и Първенството на духовното, които му носят известност и го нареждат сред водещите европейски мислители. Осезателно е влиянието му и върху младите християни от кръга „Еспри”, начело с Еманюел
Муние, които поставят началото на едноименното списание и на философията на персонализма. През 1936 г. той публикува книгата си Интегралният хуманизъм, която го
прави световноизвестен и е преведена на всички основни езици. В нея Маритен развива
началата на една християнска политическа философия, разобличава „тоталитарните
изкушения” на комунизма и нацизма и поставя основите на политическата християндемокрация. Предлагаме ви въведението и част от първата глава на този класически
труд. Преводът е направен по първото издание на книгата Jacques Maritain, Humanisme
Intégral, Paris, Aubier, 1936, p. 9-24.

Жак Маритен

Интегралният хуманизъм
Героизъм и хуманизъм
Никой не бе очаквал интересът, предизвикан от новите комунистически директиви за социалистическия хуманизъм, да постави отново проблема за хуманизма. Но ето че този проблем излезе на мода; и можем само да се радваме, че
извънредно важни въпроси излязоха на дневен ред. Вече не може да се твърди,
че проблемът за човека ще започне да има значение едва след изчезването на
капиталистическата икономика.
Ала може би още не си даваме сметка, че заемането на позиция по отношение
на хуманизма ни задължава да поставим и редица други проблеми.
Бих искал тук, като въведение към твърденията, изложени в настоящата книга,
да привлека вниманието ви към един от тези проблеми. Човек не желае нищо
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толкова, колкото един героичен живот; въпреки това нищо не е по-необичайно за
човека, отколкото героизмът: струва ми се, че дълбокото разбиране на тази антиномия придава на творчеството на Андре Малро1 нещо едновременно трагично и духовно. Предполагам, че въпросът за хуманизма, дори за социалистическия
хуманизъм, едва ли изглежда на Андре Малро чак толкова безобиден.
Може ли тогава да се каже, че този въпрос е бил безобиден и за Аристотел? Да
се отреди на човека само човешкото, отбелязва Аристотел, означава човекът
да бъде предаден и да му се пожелае злото, защото в основната си част, която
е душата, човекът е призван към нещо повече от простия човешки живот. С
този принцип (макар и да имат различия за начина му на приложение) са съгласни
Рамануджа2 и Епиктет, Ницше и св. Йоан Кръстни.
Дали приведеното от мен схващане на Аристотел е хуманистично или антихуманистично? Отговорът зависи от това към каква концепция за човека се придържаме. Но веднага се вижда, че думата хуманизъм е двусмислена. Ясно е, че
този, който я произнася, тутакси нагазва в метафизиката. И в съответствие с
това има или няма нещо в човека, което да го извисява над времето, идеята за
хуманизма намира съвсем различен отзвук.
Ала доколкото великата езическа мъдрост не може да бъде отделена от традицията на хуманизма, то не би трябвало да дефинираме хуманизма чрез изключването на всеки порив към свръхчовешкото и чрез заклеймяването на всяка
трансценденция. За да оставим дискусията отворена, нека кажем, че хуманизмът
(а неговата дефиниция може да бъде изградена по различен начин) се стреми да
направи човека наистина по-човечен, като разкрие неговото изначално величие,
правейки го съпричастен на всичко, което може да го обогати в природата или в
историята (като „концентрира света в човека”, както казваше Шелер3, и като
„разтвори човека в света”); хуманизмът изисква човек да развива съдържащите
се у него възможности и творчески сили, а също и живота на разума, както и да
се труди, за да превърне силите на физическия свят в инструменти на собствената си свобода.
Разбран по такъв начин, хуманизмът е неотделим от цивилизацията или културата, доколкото тези две думи за нас се явяват синоними.

Може ли да има героичен хуманизъм?
Предходните бележки ми се струва, че трудно могат да бъдат оспорени. И
все пак периодите на хуманизъм в различните културни цикли не се ли противопоставят на периодите на героизъм, не изглеждат ли те като упадък на
героичното в човека, като налагане на човешкото над героичното, едно повече
1

Андре Малро (1901–1976) – френски писател и историк на изкуството. На младини е близък до левицата,
участва в гражданската война в Испания, на която е посветен романът му Надеждата (1937) . Б.пр.
2

Рамануджа – индийски религиозен реформатор от XII в., гуру на индуизма. Б.пр.

3

Макс Шелер (1874–1928) – немски философ персоналист. Б.пр.
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или по-малко отхвърляне на свръхчовешкото? Нима хуманизмът е съвместим с
героизма и с миговете на творчество, органично присъщи на културата, само
доколкото е част от една историческа динамика, в която той остава неосъзнат и скрит за самия себе, където самото страдание затваря очи за себе
си и се превръща в неведение, където човекът пренебрегва себе си, за да се
жертва в името на нещо по-голямо от него самия? Нима хуманизмът може да
заяви сам себе си, да обозначи себе си и своите постулати само в моментите,
когато енергията секва, когато настъпва разложение и упадък, когато, ако
прибегнем още веднъж до това противопоставяне в термините, „културата”
става „цивилизация”, когато болката се разкрива и става непоносима? Нима
човекът може да познае сам себе си само ако откаже да се жертва в името
на нещо по-голямо от него самия? Човешко, твърде човешко е роенето в тази
„анархия от атоми”, за която говори Ницше. И в този смисъл дали упадъкът е
проявление на хуманизма?
Възможно е отговорът да не е чак толкова прост, както би изглеждало през
призмата на един лековат аристократизъм, възможно е и някои форми на героизъм да съумеят да помогнат за разрешаването на това видимо противоречие.
Комунистическият героизъм претендира, че това става по пътя на революционното напрежение и на титанизма на действието, а будисткият героизъм –
чрез милостта и отказа от действие. Примерът на светите хуманисти, като
възхитителния Томас Мор, от тази гледна точка е особено значим. Ала какво
засвидетелства той – дали това, че хуманизмът и светостта могат да съсъществуват, или пък свидетелства също така, че е възможно да съществува
хуманизъм, който да се подхранва от героичните източници на святост? Един
пълноценен хуманизъм, който осъзнава себе си, води човека до саможертва и до
истински свръхчовешко величие, защото тогава човешкото страдание отваря
очите ни и намира опора в любовта – не в отказа от радостта, а в жадуването
на още по-голяма радост, за да възликуваме от радост. Може ли тогава да има
героичен хуманизъм?
За мен отговорът е „да”. И се питам не зависят ли от отговора на този въпрос (и на вложените в него мотиви) различните позиции, възприети от едни
или други хора по отношение на историческия труд, който се извършва пред
очите ни, както и различните практически избори, за които те носят отговорност.

Западният хуманизъм и религията
Добре разбирам, че за някои автентичният хуманизъм би бил по дефиниция само
един антирелигиозен хуманизъм. Както ще стане ясно от следващите глави, аз
застъпвам противоположната гледна точка. Но за момента ще се огранича в
тази връзка само със следните две бележки.
На първо място, съвършено вярно е, че още от началото на Ренесанса западният
свят е извървял пътя от сакрален християнски героизъм към хуманизъм. Но западният хуманизъм има религиозни и „трансцендентни” източници, без които би бил
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непонятен сам за себе си. Наричам „трансцендентни” всички форми на мисълта, колкото и различни да са те, които извеждат като основание на света дух, надмогващ
човека, чиято участ е да отиде отвъд времето, а поставят в центъра на моралния
живот естественото или свръхестествено благочестие. Източниците на западния
хуманизъм са класически и християнски източници, които идват не само от средновековната древност, но и от езическата античност, от онази безспорна част от
нейното наследство, свързана с имената на Софокъл, Сократ, Виргилий, „бащата на
Запада”, където се разкриват тези характерни черти, за които вече говорих. От
друга страна, поради самия факт, че средновековното християнство е било единство
на плът и дух или на въплътена духовност, то е съдържало в сакралните си форми
неявен и потенциален хуманизъм; през XII–XIII в. той е трябвало да се „яви” или прояви
в отблясъка на своята крехка красота едвам-едвам, защото много скоро противоречието между стила на средновековната култура и стила на класическия хуманизъм
(не говоря за преиначаванията, които е трябвало да претърпи самото християнство,
сред които са пуританството и янсенизмът) е трябвало да скрие, дори да направи
невидимо дълбокото единство между християнството и хуманизма, схванати в тяхната същност.
В средновековните времена общението чрез една и съща жива вяра на човешката личност с други реални и конкретни личности, с Бога, Когото те обичат,
както и с цялото творение, е правело човека, въпреки безчислените беди, способен на героизъм както в познавателната му дейност, така и в художественото
творчество. Благодарение на най-чистите сърца една велика любов е възвисила
в човека природата над нея самата, като е разпростряла над самите неща чувството на братско благочестие; свети Франциск е разбрал, че преди да бъде
експлоатирана в наша полза и от нашата индустрия, материалната природа
изисква да бъде опитомена от нашата любов. Искам да кажа, че като обича
нещата и битието в тях, човекът ги привлича към човешкото, вместо да вкара
човешкото в тяхната мяра.
От друга страна – и това е втората ми бележка – ако разгледаме западния
хуманизъм в неговите съвременни форми, привидно най-еманципирани от всяка
метафизика на трансценденцията, лесно можем да видим, че тук са се съхранили
още елементи от общата концепция за човешкото достойнство, за свободата
и за незаинтересованите ценности, че това е наследство от предишни, някога
християнски идеи, от предишни, някога християнски чувства. Много добре разбирам, че либерално-буржоазният хуманизъм е само пшеничено зърно, на което не е
съдено да изкласи, това е хляб от нишесте. Срещу този материализиран спиритуализъм успешно се бори активният материализъм на атеизма и езичеството.
Ала на човешките сърца продължава да въздейства непропиляната енергия на
християнството, която, макар и лишена от естествените си връзки и пребиваваща в атмосфера на насилие, им въздейства екзистенциално, каквото и да ни
говорят разни теории. Не свидетелства ли за смесването на идеи, характерно
за днешния свят, това, че тези някога принадлежащи на християнството енергии служат за пропагандирането на културни концепции, коренно противоположни
на християнството? И би било добре за християните да насочат нещата към
истината, да обединят наново в пълнотата на техния изначален източник всич-
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ки тези надежди за справедливост, тези носталгии по общението, откъдето
тръгва болката и объркването в света, като по този начин възкресят една
културна сила с християнско вдъхновение, способна да действа в историята и да
помага на хората.
Една здрава социална философия и една здрава философия на модерната история
биха били необходими в тази насока. Те биха работили за това да заменят един
безчовечен режим, който агонизира пред очите ни, с нова цивилизация, отличаваща се с интегрален хуманизъм, която ще ни яви и едно ново християнство –
вече не сакрално, а светско („профанно”), което ще се опитаме да опишем в
следващите глави.
Този нов хуманизъм няма нищо общо с буржоазния хуманизъм, той е още почовешки, защото не обожествява човека, а зачита реално и практически
човешкото достойнство и основните изисквания на личността. За нас този
хуманизъм е насочен към социално-времевото осъществяване на онова, което Евангелието очаква от човека и което не трябва да съществува само в
духовен план, а трябва да се въплъщава и да е насочено към постигане на
идеала за братско общение. Новият хуманизъм не изисква от хората да се
жертват в името на расата, класата или нацията, а заради по-добрия живот
на своите братя, заради конкретното благо на общността от човешки личности; той призовава към смирената истина на братската дружба – с цената на неимоверни усилия и на бедност – в социалния строй и в структурите
на обществения живот; само по този начин един подобен хуманизъм е в състояние да доведе до израстването на човека в общението и да се превърне
в героичен хуманизъм.

Трагедията на хуманизма
Проблемът за човека ще е в центъра на тази и на следващата глава.
Ще се опитаме от гледна точка на философията на модерната история да
разгледаме практическата и конкретна позиция на човешката твар пред Бога
и пред своята участ, характерна за определена епоха или за даден период в културата. Ала този проблем от практически или етически порядък се подчинява
или се илюстрира чрез един двойствен спекулативен проблем. Първо, антропологическият проблем: „какво е човекът?”; и второ, теологическият проблем за
отношението между човека и върховния принцип на неговата участ, или ако си
послужим с християнска терминология, за да поставим по-точно въпроса, между
благодатта и свободата.
Ще разгледаме тези три проблема най-напред от гледна точка на средновековното християнство, а после и от гледна точка на модерния хуманизъм. Тогава
ще видим в каква степен диалектиката на този хуманизъм е определяща за съвременната епоха, а после ще анализираме тези три проблема от гледна точка
на „новото християнство” и новия хуманизъм.
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Средновековното християнство
Проблемът за човека
Нека разгледаме сега от гледна точка на средновековното християнство антропологическия проблем – проблема за благодатта и свободата, проблема за
конкретната позиция на тварта пред Бога.
За средновековната мисъл (с което тя се разкрива като наистина християнска)
човекът не е само животно, надарено с разум, според знаменитата дефиниция
на Аристотел, която би могла да се приеме като „католическа по природа”. Човешката природа отива значително по-далеч, защото, ако се възприеме човекът
като предимно духовно същество, това показва, че като такъв той може да има
и свръхчовешки пориви, но същевременно, доколкото неговият дух е животински,
той би трябвало да е сред по-слабите духове; ето защо човекът най-често се
ръководи не от духа, а от сетивата.
За средновековната мисъл човекът е и личност; трябва да се отбележи, че
понятието личност е понятие, което, така да се каже, носи отпечатъка на
християнството, то е създадено и формулирано благодарение на теологията.
Една личност е свят на духовната природа, надарен със свободен избор, който
по силата на това обстоятелство е едно независимо цяло спрямо света, така
че нито природата, нито държавата могат да накърнят този свят без негово
съгласие. Дори Бог, Който е, и въздейства отвътре, тук действа по особен начин, с изключителна деликатност, за което свидетелства даденият случай: Той
зачита човешката свобода, в сърцето на която все пак пребивава, търси я, но
никога не я насилва.
Нещо повече, в своето конкретно и историческо съществуване човекът според
средновековната мисъл не е чисто природно битие. Това е едно накърнено и наранено битие – от дявола, който го наранява с въжделение, от Бога, Който го
наранява с любов. От една страна, човекът носи наследството на първородния
грях, той се ражда лишен от даровете на благодатта, не че е субстанциално
увреден, ала е наранен в своята природа. От друга страна, човекът е създаден
за постигането на една свръхприродна цел: да види Бог, както Бог се вижда;
човекът се намира под въздействията на актуалната благодат и дори да не се
противопоставя на Бога чрез силата на своя отказ, той носи в себе си тук, на
земята, божествения живот на освещаващата благодат и на нейните дарове.
От екзистенциална гледна точка може дори да се каже, че човекът е едновременно природно и свръхприродно същество.
Такава, в общи черти, е християнската концепция за човека; онова, което е важно да се отбележи, е специфичният характер, който тази концепция приема в
средновековната мисъл като такава, в даден исторически период. Да кажем, че
тези познания, които са имали преди всичко теологически характер, са съответствали на Средновековието. Те са били проникнати от силна психология, но
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не в съвременния смисъл на думата: всички неща са се възприемали от гледна
точка на Бога. Естествените тайнства на човека не са се подлагали на анализ
чрез научно и експериментално познание. Накратко, Средновековието е било пълната противоположност на една рефлексивна епоха: там е имало някакъв метафизически срам или свян, преобладавала е загрижеността да се виждат нещата
и да се съзерцава битието, желанието да се оразмери светът е приковавало
погледа на средновековния човек, който не се е замислял толкова над самия себе
си. Тази характеристика ние откриваме навсякъде.

Проблемът за благодатта и свободата
И за да преминем сега от антропологическия проблем към теологическия проблем за благодатта и свободата, ни е необходимо да различим какво представлява средновековната мисъл като такава, какво е най-характерно за мисълта на
Средновековието.
Цялата теологическа мисъл на Средновековието е доминирана от свети Августин, най-вече от позициите му срещу Пелагий. В това отношение Средните
векове са били чисто и просто католически и християнски.
Най-вече когато са утвърждавали пълната безвъзмездност, суверенната свобода и
ефикасността на божествената благодат и едновременно с това свободния избор
на човека, когато са изповядвали, че инициативата за всяко благо изхожда от Бога,
че Той дава желанието и действието, че възнаграждавайки нашите заслуги, Той възнаграждава и даровете Си, че човекът не може да се спаси сам, нито сам да начене
делото на своето спасение, нито да се подготви за него, че сам той е способен
само на зло и заблуждение, но че въпреки всичко е свободен, когато действа по
силата на божествената благодат; и че вътрешно оживотворен от нея, той свободно извършва благи и добродетелни дела; че сам той е отговорен за злото, което
върши; че неговата свобода му е поверила в този свят толкова съществена роля
и инициативи, които е трудно да си представим; че Бог, който е създал човека без
него, не го спасява без него, а това означава, че Средновековието изповядва такава
концепция за тайнството на благодатта и свободата, която е чисто и просто
християнска и ортодоксална католическа концепция. В апогея на средновековната
мисъл свети Тома от Аквино ще разработи теологически решения, които свети Августин вече е доловил в големите си съзерцателни интуиции.
Но не би било излишно тук да изтъкнем спецификата на тази епоха на християнската цивилизация, специфика, за която вече говорихме по повод на антропологическата проблематика – тази липса на рефлексивен поглед на тварта по
отношение на самата себе си.
Средновековието е задържало поглед върху ярките мигове, които свети Августин
е откроил в тайнството на благодатта и на свободата и които са засягали
божествените дълбини на това тайнство. Останали са обаче в сянка обширни
селения, засягащи сътворените и човешки дълбини на това тайнство, и най-вече
онова, което е имало отношение към божественото позволение на злодеянието
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и пораждането на злото от тварта, както и нейната собствена ценност – говоря във философски и теологически порядък – тоест за времевата и „профанна”
активност на човешкото същество. Засягайки тези въпроси, Средновековието е
разработило принципи, отвеждащи до тяхното разрешаване; но то слабо е засегнало някои от най-заплетените проблеми и е оставило огромно поле от неразрешени проблеми.
Оттук следва, че в областите, където не е имало разработени решения, е могло да
възникнат и фалшиви представи, наложили особен отпечатък на вечните християнски концепции, за които стана дума; имам предвид някои твърде опростенчески
представи на песимизъм и драматизъм за падналата човешка природа, а също и
един крайно опростен и обобщен образ на божествения избор на поведение или ако
може така да се каже, на божествената личност спрямо сътворените съдби; имам
предвид известна теологическа безчовечност, впрочем изцяло вписваща се в рамките на ортодоксията и водеща към известни заблуждения, доколкото средновековният католицизъм е бил естествено и постоянно изкушаван да търси оправдание
в най-малко обоснованите страни на августинисткия синтез. Свети Тома е привел
всичко това в ред, но твърде късно, за да може средновековната мисъл да се възползва от неговите принципи и да извлече техните плодове.
Би било абсурдно да се претендира, че в Средновековието самоосъзнаването на
тварта не се е съдържало имплицитно в самото движение на метафизическата или
теологическа мисъл, устремена към битието и към Бога, или пък в поетическата и
художествена мисъл, насочена към сътворената творба. Ала е липсвало промислено
или ясно рефлексивно изследване на самосъзнанието. Най-смайващ пример за което
откриваме у самите мистици. Средновековието е богато с несравними мистици,
но ако разполагахме само със свидетелствата, оставени от тях, ако не познавахме
добре творбите на св. Тереза, на св. Йоан Кръстни, на Мария на Въплъщението, щяхме да знаем малко за техните вътрешни състояния, за изпитанията, за нощите на
душите, поели по този път; бихме могли да мислим, че това е било нещо неведомо
за мистиците от Средновековието. Но те не само са познавали тези неща, те
са ги преживяли, ала не са изпитвали към това особен интерес освен в залеза на
Средновековието, във времената на Рюисбрьок и Таулер, защото не са считали, че
е полезно да се говори за всичко това.
По същия начин Средновековието е проявявало изключително дълбок и католически усет за ролята на грешника и неговите инициативи, за упорството му
и милосърдието на Бога към него в рамките на провиденциалната икономия.
То е проявявало и дълбок усет за природата, за нейното достойнство, както
и за нейната слабост; то, както никоя друга епоха, е знаело цената на човешкото милосърдие и сълзи. Ала всичко това е било по-скоро живяно, отколкото
осъзнато, не е било обект на рефлексивно познание. И ако ние разглеждаме
само свидетелствата на средната теологическа традиция (не говоря за Тома
от Аквино, който е прекалено голям, за да характеризира една епоха), то бихме могли да повярваме, а това би било грешка, че средновековната мисъл е
познавала човешката твар единствено през функцията на сотериологичната
проблематика и на божествените изисквания спрямо човека, като функция на
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обективните закони на морала, а не във връзка със субективните възможности на величието на човека или на субективната предопределеност на неговите злочестия.

Практическата нагласа на тварта към нейната участ
Нека преминем сега към третия от описаните от нас проблеми – този за практическата нагласа на тварта спрямо нейната участ. Нашите предходни наблюдения
показват, че средновековният човек в отговора си на божествените деяния е
постъпвал праволинейно, без да го е било грижа за неговото рефлексивното самосъзнание, тоест като се е държал наивно, замисляйки се само случайно за самия
себе си.
Собственият стил на средновековното християнство се характеризира с неизкушена простота и необмисленост, присъщи за човек, който все пак отговаря
на проникновените деяния на Бога.4
При отслабване на страстите и при липса на престъпления се извършва възход
на интелекта към обекта, на душата към съвършенството, на света към една
социална и юридическа структура, обединена с царството на Христа. Чрез абсолютната амбиция и неизкушената храброст на детството християнството
съгражда грамадна крепост, на чийто връх е трябвало да пребивава Бог, като
Му се подготвя трон на земята, защото Го обичат. Всичко човешко по този
начин се превръща в знак на сакралното, подчинява се и бива закриляно от
сакралното, като любовта му дава сили за живот. Нямат значение загубите,
катастрофите, щом божественото дело се осъществява чрез кръщението на
душата. Тварта непрестанно изпитва терзания и така достига величие, забравяйки себе си заради Бог.

Упадъкът на Средновековието
Когато поривът на героизма, който увлича, внезапно секва, тогава и тварта
пада, усещайки се премазана от тежката структура на света, която сама е
изградила, тогава тя изпитва ужаса, че е нищо. Тварта иска да бъде „презряна”
от светците – тоест смятана за нищо пред Бога – знаейки, че те ще  въздадат дължимото. Тя не страда, ако я презират човеци от плът и кръв, били те
философи или теолози, хора на Църквата или хора на държавата. Така тя се е
усетила презряна в края на Средновековието, през дългите злочестия на XV в.,
когато „мъртвешкият танц” е поразявал въображението, а св. Викентий Ферер5
е възвестил края на света, докато в същото време нови и жизнеспособни структури са отговаряли на съвършено друг, чисто човешки тип култура, опитваща
се да се появи на бял свят. Крушението на Средновековието е отворило дверите на новия хуманизъм. Упадъкът на Средновековието и на неговите сакрални
форми е довел до появата на „профанна” цивилизация – не просто „профанна”,
4

Виж моята книга Наука и мъдрост (Science et Sagesse), ch. III. Б.а.

5

Св. Викентий Ферер (1350–1419) – монах доминиканец, прочут проповедник. Б.пр.
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но отделяща се прогресивно от Въплъщението. Това е все още епохата на Сина
Човечески: но човекът преминава от култа на Богочовека, на Словото, станало
плът, към култа на Човечеството, на чистия Човек.
За да характеризираме възможно най-кратко духа на тази епоха, духа на епохата, определящ се от ренесансовия хуманизъм и Реформацията, трябва да кажем,
че тази епоха е искала да извърши антропоцентрична реабилитация на тварта,
чийто осезаем символ е следвало да се търси в съответствието между религиозната архитектура и душата, което пък е довело до замяната на бароковия
стил (прекрасен сам по себе си) с романски и готически стил.
Превод от френски: Тони Николов
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Месогейски и Лавреотикийски митрополит Николай (Хаджиниколау) е роден през
1954 г. в Солун. Учи физика в Солунския университет, след което продължава обучението си в САЩ. Там завършва астрофизика в Харвардския университет, механика
и биомедицински технологии в Масачузетския технологичен институт и Богословския институт на Честния кръст в Бостън. Работи като научен сътрудник към
НАСА и като изследовател в лабораторията по съдови заболявания на New England
Deaconess Hospital.
През 1989 г. се завръща в Гърция и за повече от две години се установява на Света гора, където приема монашеска схима и впоследствие е ръкоположен за дякон и презвитер.
През 1993 г. основава първия в Гърция Център за биомедицинска
етика и деонтология, а от 1998 г. е председател на Специалната
комисия по биоетика на Свещения синод на Еладската православна
църква. В 2004 г. е ръкоположен за епископ, а малко по-късно същата година е избран за Месогейски и Лавреотикийски митрополит.
Автор на множество книги, статии и беседи, посветени на биоетиката, деонтологията и пастирската грижа.

Месогейски и Лавреотикийски митрополит Николай (Хаджиниколау)

Църква и глобализация
Чертите на нашата епоха
Нашата епоха има няколко противоречиви черти. Преди всичко това е епоха
на много впечатляващи обещания, които провокират силни желания в душата.
Тя подтиква човека да желае много и велики неща тук и сега и му показва, че
може да му ги предложи чрез рекламата, чрез налагането на един конкретен дух
и етос; тя прави близки далечните за него неща, предоставя му ги под формата
на образ, а той ги желае и копнее за тях.
Докато епохата е такава, с впечатляващи обещания, очевидно в нея има непонятни, неразрешими и непознати по своята величина и мащаб проблеми; това е
епоха, която формира такъв дух, с който самата тя не може да се справи.
Втората черта на нашата епоха е, че тя крие огромни страхове, тревоги и заплахи за много хора. Възможността за комуникация е такава, че кара масите да
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се страхуват, а начинът, по който хората се влияят и информират, има масов
характер. Без този начин на информираност малцина биха научавали за случващото се и предаването на болестта, тревогата, безпокойството, страха,
стреса, чувството за заплаха би било по-ограничено. Виждаме, че в нашата епоха чувството за заплаха, страх и паника започва да придобива твърде мащабни,
можем да кажем, глобални измерения.
Третата характерна черта на епохата е, че всичко това се представя с помощта на един невиждан досега материализъм, евдемонизъм и атеизъм. Дори когато
потъваме, ние не си помисляме за Бога. Умът ни не се насочва към Него, имам
предвид не нашия като на отделни личности, а въобще умът на обществото.
Тази година ми направи голямо впечатление, че за разлика от всички други години, в картичките, които получих, хората писаха: „Христос воскресе!”, и аз се
подведох и си помислих, че това е нещо добро. Казах си: обръщат се към религията. Но когато след това видях текстовете, в тях никой не говореше за Христос. Всички говореха за възкресение от кризата, за възкресение от мизерията,
за възкресението като търсене на надежди. Бог не присъстваше никъде! Хубава
дума „възкресение” – взета от едно събитие, което е много важно за нас като
Църква и християни, но употребявана по напълно различен начин.
Казвам тези неща като белези, които показват, че в нашата епоха целият интерес се е преместил и отдалечил от коректния център на вярата, който предците ни са пазили и чрез който те са изграждали живота си. Подобни примери
показват, че атмосферата, в която живеем, се е променила; показват, че този
дух е напълно различен и много упорито налаган, защото промените, които стават и създаваните векове наред положения, сега се променят само за няколко
десетилетия. Създала се е една глобална атмосфера с идеологически, психологически и духовни последици върху живота на всеки един от нас.

Понятие и последици от глобализацията
Ако искаме да видим как е станало това, ще намерим няколко важни думи, за
една от които се говори особено много в наши дни и това е думата глобализация. Тази дума не се споменаваше, когато следвах в университета. Тя се появи
преди няколко десетилетия, но през последните години започна да навлиза в живота, да влияе върху него и да го формира.
Бих искал да определя, макар и не с голяма научна прецизност, какво наричаме
глобализация. Как това в крайна сметка може да е причина и за добрите, и за
лошите неща в този живот; да е нещо добро, но вероятно да причинява по-голяма вреда. И докато насочват вниманието ни към положителните резултати,
да не можем да разберем голямата вреда, която понасяме на духовно равнище.
Глобализацията е икономически термин, който всъщност означава движението
в световен мащаб на търговски стоки, материални блага, пари, капитали и работещи хора, които, вместо да се ограничават в тяхното затворено общество,
в което са се родили и са получили образование, вече могат да разширят своя
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хоризонт, който да обхване цялата глобална сфера, всички народи. Последицата
от това е, че отделните икономики могат по-лесно да бъдат контролирани и насочвани от „мозъка” на една глобална икономика.
Така се създава глобален пазар, с големи търговски центрове, които определят
цените на своите продукти съобразно изискванията на пазара, конкурентоспособността и изгодата на купувачите, с цел да се благоприятства потреблението на по-ниски цени. Резултатът от това е, че в тази ситуация малките
предприемачи не могат да издържат. Идва някой гигант, който се нарича IKEA,
който се нарича CARREFOUR и бакалинът в квартала, този, който има малко
магазинче, не издържа. Затваря. Потребителят по-скоро бива улеснен, защото
намира паркинг, защото има по-ниски цени, защото намира всичко на едно място. С други думи, създават се такива пазарни условия, които благоприятстват
големите корпорации. Това е първият момент.
Вторият е, че за да може да функционира този голям пазар, хората трябва да
бъдат информирани. Това води до една информационна система с широк отзвук.
Разпространяването на информацията, нейното използване и пренос става чрез интернет. Така обаче информацията се разпространява в целия свят, което улеснява
развитието на една друга идея – идеята за глобалното управление. Както малкият
магазин бива задушен от големия, така малкият народ, малкият пазар, малкото
общество попада в ръцете на един вероятно наднационален икономически център.
За да може тази свръхголяма система да функционира, е необходим цифров механизъм с огромни възможности. Така стигаме до идеята за глобалното електронно управление. Нещата не стават по друг начин и това наистина е много практично. Така например, когато през един голям супермаркет на летище „Атина”
за три почивни дни минават 18 000 души, а в същото време той може да поеме
максимум 4000, контролът на броя клиенти може да стане само чрез някакъв
цифров код. Същото става и с контрола върху стоките.
Вместо да се губи време и да се връща ресто и пари, използваме електронната
карта, поставяме я, отчитат се и данъците и приключваме. Наистина това е
много практично и няма друг начин. Следователно принудително стигаме до такъв тип механизми, които, освен че са практични и удобни, са напълно безлични
и ужасно централизирани. Какво означава това на един последващ етап?
Както казах, става движение не само на капитали и търговски стоки, а и на работна ръка, на хора. Това създава друг голям проблем – имиграционния, при който
хората, които не могат да останат в една страна, където пазарът не обслужва
техните интереси и не благоприятства тяхното всекидневие и живот, искат
да отидат в друга страна, за да намерят по-добра съдба. Така е било в началото
на миналия век, както и по-късно, и така са се появили имиграционните вълни.
Това, което става сега, когато може би цяла Африка се подготвя да се премести п на север, а в същото време да няма възможност за приемането на нови
хора, е ново явление, с което съвременната реалност и съвременната система
би следвало да се занимае.
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Посредством настоящите големи миграции на населението и подобряването
на средствата за масов транспорт започва да се създава една смесица от култури. Идват хора със собствена история, култура, обичаи, манталитет, които
приемащата ги страна трябва да уважава и да се отнася към тях по конкретен
начин. Това обаче предполага един много по-различен диалог между културите
в сравнение с предишните епохи и този диалог трябва да се осъществи в много
по-краткосрочна перспектива. Елемент от културата е и религията: религиозните традиции, вярата в Бога, религиозните обичаи, богослужебните прояви и т.н.
В нашето общество започнахме да говорим за мултикултурност, за мултирелигиозност. За да можем да се въздържаме от спорове, тъй като съществуват
различни религии, обичаи, манталитет, култури и минало, трябва да се намери
някакво решение, така че страните от т.нар. развит свят, в които хората
отиват, да открият съответните начини за справяне с проблема и да приемат
имигрантите, за да могат те да живеят в това общество, да изкарат малко
пари и да си отдъхнат.
За тази цел трябва да се създаде нещо, което да има, както казахме, голям потенциал по отношение на контрола, и то в световен план. Първо бяха основани
световни организации в Ню Йорк с европейско седалище в Женева, както и европейски институции в Страсбург и Брюксел. След това бяха учредени МВФ, Световната банка и т.н. Една световна система обхваща целия свят и се опитва
да реши проблемите му със силата, която натрупва. За да могат организациите
да правят това, започва да се развива конкретна световна политика. Политиката иска да поеме и да реши всеки един проблем. Така се създават политическите
организации, Европейският съюз, ООН.
Така се създава пространство, в което се заражда определено политическо разбиране, напълно различно от политическото разбиране на отделните страни,
и именно то бива налагано. Това става сега и с нас. И ние, от една страна, получихме от нашето присъединяване към Европейския съюз неговите блага, заеми,
но и задължението да ги изплатим; и нямам предвид под формата на пари, а по
всякакъв друг начин – култура, манталитет, начин на живот и т.н. Също така
се създава световна система на образование, т.е. начинът, по който хората
биват образовани. От чужбина идват инструкции как да се организира образователният процес и не става дума само за училищното образование. Образователната система в нашата страна се съобразява с европейската, защото
в противен случай не можеш да бъдеш приет в чужбина. Там отиваш да положиш
изпити при напълно други условия. За да бъде нашата научна общност приета,
обучаващите се граждани, нашите деца, нашата образователна система трябва
да бъде съобразена с глобалното разбиране за образованието, с начина, по който се преподават знанията, информацията и т.н.
Това постепенно води до промяна в образованието. Докато целта на традиционното образование в Гърция е била култивирането на мъдрост, т.е. един много
дълбок процес, който свързва знанието, всяка една информация със самия живот
и кара човека да мисли критично, да оценява, да приема, но и да отхвърля опре-
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делено знание, то след Просвещението и чрез развитието на науките ние се
отдалечихме от мъдростта, загубихме смисъла на нейното култивиране и преминахме към равнището на знанието.
По този начин зрелостта на сърцето бе заменена от интелектуалното разбиране и придобиване на знания, за да ги употребим така, както обществото би
искало, за нашите всекидневни нужди. Тъй като в епохата на информационните
технологии не можем лесно да третираме това натрупано знание, центърът
на образованието се пренасочи към натрупването на информация. Избягахме
от мъдростта, преминахме към знанието и стигнахме до информацията. От общата и критична оценка на знанието стигнахме до запаметяването на откъслечната информация, чието търсене вече може да става чрез т.нар. търсачки
в интернет.
Църковните хора също са станали роби на религиозната информация. Те формират една вяра, която се крепи върху религиозна информация. Те намират места,
където някой отец на Църквата казва нещо, друг богослов казва нещо различно
и се опитват да се обосноват въз основа на това, което разбират. Това обаче
не съдържа живот. С други думи, създава се конкретна образователна и мисловна
система, която се основава върху информацията, а не върху анализираното знание и изобщо върху мъдростта. Както казах преди, това има голямо предимство,
що се отнася до използването, но и огромен недостатък, що се отнася до анализирането и последиците върху целия човек и неговото духовно формиране.
Мнозина казват, че икономическата криза не е икономическа, а ценностна криза. Кои са тези универсални и общочовешки ценности? Кои са тези ценности,
на които глобализацията в крайна сметка може да служи? Единството, солидарността, съвместното съжителство, индивидуалните права, равенството,
евентуално равните възможности, взаимното уважение, антирасизма, толерантността. За да могат хора от различни традиции, култури, религии, обичаи
и манталитет да съжителстват в обществото, трябва да стъпим върху тези
неща. Действително те са много добри и значими като елементи на живота.
Но ако тези ценности са изолирани, те могат да доведат до синкретизъм и релативизъм. Всеки да има собствен бог, както го разбира. Следователно бягаме
от Бога, Който е Истината, Който е Вечно Съществуващият, и отиваме при
бога, в който ние вярваме. На нас ни харесва един бог, създаваме го и му вярваме. Така ние не търсим истинния Бог, а се задоволяваме със съжителството
на човешките богове, които всеки един от нас създава. Това се нарича релативизъм или синкретизъм.
Върху тази основа се крепи идеята за една световна религия или идеята на икуменическото движение. Нейна цел е ние, християните, да се обединим, изпълнявайки думите „да бъдат едно”, за което Христос се моли. И това е благословено.
Как обаче ще стане на дело? Как ще се разберем с папата, който според вярата
на латините е глава на Църквата и резултатът от това е появата на една
папоцентрична система на управление на Църквата? Напротив, ние, православните, имаме съборна система, т.е. решава не архиепископът, а Синодът. Тези
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две неща са напълно различни. Освен това ние не можем да разберем непогрешимостта на папата. Римокатолиците са приели, повярвали и израснали с това.
Понеже не можем да се разберем помежду си, целта на обединението съдбоносно
води до схващането, че трябва да намерим нашите общи точки, това, което ни
обединява, а не това, което ни разделя. Това звучи изключително добре. Вместо
да спорим, е много по-добре, ако целта бъде не намирането на истината, а разбирателството помежду ни. Да стигнем до консенсус, т.е. до взаимно съжителство и толерантност. Това наистина е добро. Да, но съществува ли истината?
Нуждата от съжителство започва принудително да налага консенсус от социален или психологически тип, т.е. да намерим начин да седнем на една маса.
Сега, какво ще стане от там нататък, какво ще кажем и къде ще отидем, не
знаем – целта ни е да се разберем, а не да намерим Христос. И това се смята
за нещо добро и благословено. Икуменизъм, единство, любов. Много хубава идея.
Ако се бяхме родили в друга страна, в този момент навярно и ние щяхме да
имаме друга вяра.
Всички тези неща произтичат от това глобално разбиране. Това се налага
като сила и се проявява като световна икономика, като световни организации,
световна политика, световно образование, световни ценности, световни обичаи, обща мода и езици. Създава се световно поведение, световен манталитет,
световна система за информация. Пускаме телевизора и всички народи научават едно и също нещо от картината, която предават различните телевизионни
канали. Ние не можем лесно да контролираме това. Информирането е лесно, но
това не означава, че то на всяка цена е достоверно. То вероятно е контролирано, което води до т.нар. електронен контрол.
Друго нещо, което системата използва, е замяната на религията на Бога с една
религия, където Бог е един не-Бог; не полубог, а не-Бог. Като пример ще кажа
следното: ние като Църква искаме да покажем на обществото, че сме необходими, че осъществяваме социална дейност – това е нашият голям довод – храним
бедните, строим болници, имаме толкова социални заведения. И това не е грешка. Това е истина и необходимост. В крайна сметка, убеждаваме обществото,
че сме нужни само въз основата на социалния принос, който самото общество
иска. Тук няма място за Бога. Бог не е нужен, за да храним хората. Можем да
правим това и без Бога. Ако сега ви кажа всеки от вас да даде по едно евро, ще
съберем 400 евро. Не е трудно. Без цялото да го разбира, ядрото събира нещо,
което привежда в действие.
Това има връзка с материалните нужди на народа, а не с нуждата на народа
от Бога. Подменят нашата идентичност, системата ни приема и ние се гордеем, когато ни признават като Църква, когато се съгласяват да се преподава
вероучение, когато правата ни биват защитени. Не казвам, че не трябва да се
преподава вероучение, но ви го казвам, за да покажа как се чувстваме. Това не
поражда от само себе си Бога. Може да преподаваш вероучение и Бог пак да не
присъства. Може да си удивителен в богослужението, с църковни хорове и благолепие, и това да бъде грубо земно дело с религиозен блясък без Бога.
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Затова едно от нещата, което идва като резултат от съвременния начин
на мислене, е, че губим Бога и нуждата от Него. Нуждата обикновено е психологическа, т.е. имам страхове, несигурност, искам да съм чист пред съвестта си
и т.н. Много хора тези дни ми казаха да се помоля за някои ученици да положат
успешно изпитите, които започват утре. Това е грешка и няма да се помоля. Защото не мога да застана пред иконата и да кажа „Боже мой, помогни на Катерина да се представи добре, да приемат Коста да следва биология!”. Това е грешка.
Чувствам, че ако Бог ме гледа отгоре, ще каже: „Добре, толкова безумен владика
ли имам там долу?”. Няма такова нещо! Не съществува! Решихме да отслужим
Литургии. Да служим Литургии не за да изглежда, че отслужваме Литургии за
изпитите и следователно сме близо до младите. Да направим едно бдение, да
извършим някое последование, младите минават през трудно състояние, Бог да
помогне, да ги просветли и да прави каквото иска от тук нататък. Няма никакво
значение в кой факултет ще ни приемат. Няма никакво значение каква оценка
ще получим по математика или по старогръцки език. Бог не се занимава с това.
Това е напълно светска човешка и разбираема нужда, която обаче не се определя
отнякъде другаде. Това разбиране създава погрешно отношение. И мисля, че не
греша. Бог, Вечно Съществуващият, не е такъв, нито пък някой такъв би бил
желан. Това е създаденият, устроеният по човешки бог, който умира. Този, който
бива преследван и губи, който се чувства заплашен. Бог не е такъв!
Следващото нещо, за което намекнах по-рано, е, че за да може тази система
да бъде контролирана, регулирана и да функционира, в ръцете на някои хора се
концентрира огромна сила и това са хора, които, първо, ние не познаваме, второ,
концентрирали са безпрецедентно голяма сила, каквато не е била концентрирана в историята, и трето, никой не ги контролира. Почти сме сигурни, че е така.

Отговорът на Църквата
Цялата тази реалност има динамика, която разрушава историята, разрушава
културите, разрушава идентичността, разрушава човешките личности, свободата. Тя създава фотокопия и едно от тези копия сме ние. При тези обстоятелства всеки трябва да намери своето собствено лице. Всички повече или
по-малко разбираме това. Самата система ни е унизила като личности, като
семейства, като общества, като хора. Унизени сме на международно равнище. Питаме се колко още ще паднем. Няма накъде повече! Въпреки това всички разбираме, че постъпваме така, както системата ни задължава. Изгубихме
свободата си, като най-тясната връзка с нея е това, че искаме да я имаме, но
в действителност я нямаме. И трябва да направим нещо.
Поне на мен ми идва наум това, което е записано в Откровението: „И даде
му се”, на Антихриста „власт над всяко коляно, език и народ” (Откр. 13:7). Кой
е този, на когото му е дадена власт над всички народи, над всички племена,
над всички езици, над всички етноси? Четеш това, не го тълкуваш по-нататък, но казваш, че означава нещо, и неизбежно стигаш в най-добрия случай
до есхатологични обсъждания, в най-лошия – до есхатологична паника. Страхове,
несигурност, крайности, чувство за масова паника и безизходица, Антихрист,
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катастрофа, което препраща към „тъга у народите от недоумение” (Лук. 21:25).
И така, какво правим? Възможна ли е тук някаква съпротива?
Сега бих искал да дам няколко конкретни насоки, за които мисля, че хвърлят
светлина и същевременно дават надежда, перспектива и цел на всеки от нас.
Как в този контекст, в тази реалност, човек би могъл да стъпи на краката си
в духовен аспект?
1) Мисля, че не разсъждавам по светски. Това, което обикновено искат от нас,
гласи: „Надигнете се, извикайте, организирайте протест, вдигнете се, отправете послания навсякъде, заплашвайте!”. Съжалявам, но това е израз на едно
светско разбиране. Това е начин на мислене, който се основава върху нашата
сила. Това е нещо, което използват днешните системи. В даден момент те реагират и променят хода на нещата. Това би могло да не е греховен начин и навярно не е. Това обаче не е духовният начин, а нещо, което също създава смут,
фанатизъм, напрежение, гняв, вътрешно объркване. Не съм толкова сигурен, че
това е най-доброто, което бихме могли да правим. Това е първото ми наблюдение.
2) Второто наблюдение е, че несъмнено не трябва да се самоуспокояваме. Не
трябва да сме безразлични, а да възложим цялото си упование и грижа на Бога.
И не трябва да казваме, че всички тези неща са преувеличени. Изобщо не са преувеличени. Силите на мрака, на дявола съществуват в света, в който живеем.
Дори Свещеното писание да не казва това, житейският опит го потвърждава.
Но и в Свещеното писание ясно присъства постоянният призив към човека да
се отдели от света и да разбере, че дяволът воюва с него, за да може и той да
води невидимата си борба. Следователно ние не се самоуспокояваме, а бодърстваме и не се тревожим излишно.
3) Най-същественият елемент е това, което липсва и което е прекалено отслабнало в наши дни – вярата, необходимостта от вяра. Днес ние не вярваме
в смисъл, че се доверяваме на Бога; днес тези, които казваме, че вярваме, вярваме в смисъл, че приемаме някакви идеи. Хората избират идеи, избираме и ние.
Вярата означава да зависиш от Бога. Тази е победата, която победи света –
нашата вяра (1 Иоан. 5:4). Най-голямата сила, която човек може да има в себе
си, е това доверяване в Бога. Бог да бъде неговата първа опора, средоточие
на надеждите му, насока на предназначението му, да бъде Този, Който действа
в живота му. Това е вярата и това ще рече, че вярата се вижда чрез делата,
т.е. във всекидневието. Ако аз реално се надявам на Бога, тогава се уповавам
на Него и чувствам нуждата от връзка с Него. Не за да признаем съществуването на Бога, а за да се опитаме да общуваме с Него. Това означава, че за
мен Бог е толкова жив, че Му отдавам собственото си аз и приемам Неговата
енергия, която дава просветление, сила и освещение. Това означава, че се просветлявам в моя мрак, укрепвам там, където се огъвам, и се освещавам сред предизвикателството на моите страсти. Това е много различно от това просто да
приемам едното и да отхвърлям другото. Това се вижда много добре в периоди
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на гонения и мисля, че за всички нас би могло да бъде прекрасен пример за етос
и за живот.
По време на гоненията християните не са се опитвали да променят римската
система, властта, която воювала с тях, а искали да изповядват Христос като
Истина и да се уповават на силата Му. Те не постигнали това като Църква
от днес за утре, а е било нужно време. Първото гонение на Нерон станало през
63 г. сл. Хр., а последното при Диоклетиан през 306 г. – това означава, че периодът на гоненията продължил 250 години, т.е. два века и половина.
4) Какво означават думите: Едни – с колесници, други – с коне, а ние с името
на Господа, нашия Бог, се хвалим (Пс. 19:8)? Св. пророк Давид казва това в Стария завет, а ние го повтаряме по време на службите, когато четем Псалтира.
Това означава, че тези, които воюват с нас, идват да воюват с човешки сили,
с колесници, с въоръжение и коне, с войска, с оръжия, с ракети, бихме казали днес,
„а ние с името на Господа, нашия Бог, се хвалим”. Този, който иска наистина да
победи чрез Христос, чрез Бога, Го призовава и така побеждава и се съкрушават
светските сили. Това се казва тук. Това е истина, в която ние навярно не вярваме, а именно, че идват светът, дяволът, Антихристът „с колесници и коне”, със
светска сила да съкруши вярата, да съкруши тялото на Църквата и на християните, но християнинът се възвеличава, прославя, явява силата си, „а ние с името
на Господа, нашия Бог, се хвалим”, ако призовем Божието име.
Има и друго място: Лъкът на силните се пречупва, а слабите със сила се препасват (Царств. 2:4). Оказва се, че лъкът на силните, оръжията на силните нямат
сила. А слабите човеци, които нямали никаква сила, „със сила се препасват”. Без
оръжия започнали да показват сила. Това не важи за някои хора, т.е. само за евреите от Стария завет. Това важи за всички, но само ако живеем Църквата не
като сдружение със светска сила, а като тайна, тайна на Бога.
И още едно място: „Богатите обедняха и огладняха, а търсещите Господа не ще
се лишат от никое благо”. Какво означава това? Означава, че някои, които били
богати и имали всички блага, обеднели. Те са си изпатили от това, от което
сега си пати гръцкият народ – „обедняха и огладняха”. Правихме си разни сметки, но стана обратното. Орязват едно, орязват друго, уволняват някого от работа, той не си намира работа, млад човек е. „Богатите обедняха и огладняха,
а търсещите Господа не ще се лишат от никое благо”. Какво означава това?
Тези, които се надяват на Господа, няма да бъдат лишени от нищо.
Какво ни карат да мислим тези три места? Именно, че ако това е истина, така
трябва да живеем. И това е истина. Ако не живеем така, ни липсва нещо много
значимо и нашата връзка с Бога е болна или недостатъчна. Някой може ли да
каже: Аз живея така? Вярвам го, приемем го, какво ми липсва? Как мога да го
придобия и да започна да го търся като нужда на моята душа?
Бих искал да кажа, че ние не водим сами нашата борба, въобще духовната борба
в този живот, и нашата цел не е да победим. Ще му покажем на дявола и на Ан-
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тихриста! или Всички ние ще го смажем, ще го поставим на колене, да престане
това нещо, което се случва! Ще променим света! Не. Този, който постъпва така,
греши и няма да го постигне. А какво правим? Изповядваме Христос и затова е
от значение Кой (реално) е Бог, а не какво някой смята. Изповядваме Христос
и Той е Този, Който „излезе като победител, за да победи” (Откр. 6:2). Ще победи
Той, а не ние.
Почти съм сигурен, че духът, в който се възпитаваме и в който ние, духовниците, ви възпитаваме, е да бъдеш борец и да победиш като воин с Божия помощ.
Не! Този, Който ще победи, е Христос. Ние сме призвани да Го изповядваме и да
се съюзим с Него, а не да побеждаваме някого. Съюзявайки се с Него, Той побеждава. В историята Той е Победителят. Това е четвъртото нещо, което бих
искал да кажа.
5) Отново ще цитирам Свещеното писание, където на едно място се казва:
Дето пък се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие (Рим. 5:20).
Там, където съществува голям грях, има преизобилна благодат. Бог допуска грехът да се умножи. Този, който иска да се подвизава в тази атмосфера на греха,
ще му бъде дадена изобилна благодат, просветление в мрака му, сила в безсилието му и възможност за освещение, да победи своите страсти и изкушения.
Благодатта се проявява по този начин. В нашата епоха, може да бъдете сигурни,
благодатта е в преизобилие.
Позволете ми тук да ви кажа какво мисля като епископ. Искам да намеря това
изобилие на благодатта и да го дам на народа. Искам в това, което съществува,
вместо да гледам греха, да мога да намеря благодат, която не е съществувала
в други епохи, когато може би е имало по-малко грях. И тъй като е имало по-малко грях, Бог е давал по-малка благодат. Сега, когато Бог допуска и съществува
целият този абсурд на греха, Той дава благодат. Къде обаче е тази благодат?
Ще я потърсим. И не всеки сам, а всички заедно. Това трябва да правим. Благодатта съществува.
Когато отидем при някой духовник, това търсим. Когато аз отида при моя духовник, ще му кажа: „Отче мой, благий, намери ми изворите на благодатта, за
да почерпя от тях, и ми кажи как да пия! Покажи ми извора и ми дай чашата!”.
Отивам при духовника именно затова, а не за да ни заличи греховете. Отивам
при него, за да ни даде благодат и да ни покаже начина, по който да я приемем. В нашата епоха има много благодат. Длъжен съм да кажа това като част
от истинската съпротива, която всеки от нас трябва да окаже.
6) Ще кажа още нещо. В Откровението отново се казва: Светият нека се още
осветява (Откр. 22:11). В тези трудни години нещата излизат наяве. Човек се
бори. Този, който иска да живее в поквара, „нека се още скверни”. И този, който
иска да живее в святост, юнашки да каже: Още повече ще се осветя! Моята цел
е моето освещение!
Питам ви дали днес в Църквата съществува процес и израз на освещение?
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Или има само някакъв консерватизъм в смисъл на поддържане само на дадени
определени правилни възгледи? Някои хора започват тревожно да търсят в компютрите и в интернет часове наред заплахите на дявола, на Антихриста…
Доколко е полезно това? Колко часа прекарват там? Мрежата от хора, с които
те общуват, обсъжда само това. След като имате такава смелост да изследвате цялата философия на Антихриста, защо не направите един друг завой към
молитвата, към друг тип общуване, от друго място да получите силата, за да
преодолеете злото?
Това е грешка. Нашата цел е нашето освещение, а не съкрушаването на злото.
Това създава много по-различно състояние както вътре в нас, така и в Църквата. Нека бъдем Църква, която жадува нашето освещение, т.е. да станем свети!
А не да казваме: дали ще стана свят, отче мой? Защо не? Защо да не станеш
свят? Тоест кои трябва да станат свети? Лошо ли е, че другите са станали
свети, а ти не искаш да станеш свят? Кажете ми един довод, който да показва,
че не е толкова удивително, толкова велико нещо човек да стане свят! Защо
това да не бъде целта на всеки от нас? „Светият нека се още осветява.” Колко хубаво нещо! Това е силата, която ще провокира нашата вяра и съпротива,
нашето освещение.
7) Ще завърша с още нещо – връзката ни с Църквата. Това е болестта на нашата епоха. По някаква причина Бог така устройва нещата и съществуват църковните структури – нашият Синод, нашите епископи, нашите клирици. Какво
означава това? Бог би могъл да прояви волята Си много по-добре чрез неподходящи епископи. Това е истина. Вместо аз да съм изрядният и да се моля Бог
да ме просветли какво да правя, нека се моля и да казвам: „Боже мой, просветли
нашите епископи, нашия Синод, да ни поведат по безопасен път, както Ти знаеш,
и ако искат и ако не искат, и ако знаят и ако не знаят, и ако са компромисни,
и ако са безкомпромисни! Ти знаеш начините, защото Ти направляваш кораба
на Църквата чрез човеците”. За съжаление този дух не съществува. Затова
стигнахме дотам народът да загуби доверието си и често да ми казват: Не се
доверявайте нито на архиепископа, нито на никого! Защо? На кого да се доверя,
на собствения си ум и добродетел? Аз се моля Бог да просветли тях, не само
мене. Всички нас. И тези, които заемат отговорни позиции, вместо аз да им
посочвам какво да правят, те да ми посочват какво аз трябва да правя.
Чрез това отношение и дух, който битува, се руши връзката с Църквата. Разтърсването на това доверие е пагубно, защото ние вървим като Църква, а не
като отделни индивиди. Аз се доверявам на Църквата, защото се доверявам
на Бога, че Той няма да остави Църквата да се заблуди дори с погрешни хора.
Позволете ми да кажа, че това е нещо здраво, не е мнение, а е истина. Затова
се молим за нашата Църква, за нашия Синод, за нашите епископи. Но не всеки
от нас сам да отиде в рая, нито да посочи на църковното ръководство или
на тези, които поемат отговорността, какво трябва да правят, а техен дълг е
да се молят и всички да се молим Бог да ни просветли да вървим като Църква
и да се качим на нейния кораб, за да можем да стигнем там, където трябва.
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Накрая бих искал да кажа, че по-висш от нравствения живот, по-висш от добрите дела е мистичният живот. Мистичният живот означава молитвен живот,
означава живот в зависимост от Бога, означава живот, в който Действащият е
Бог, а не ние. Ние правим най-доброто, за да позволим на Бога да действа в нас.
Няма да се отбраняваме нито с това какво ще правим, нито с това какви сме,
а с това какво можем и какво трябва да станем. Това, което ставаме, не го
постигаме сами, а е резултат от свещеното съработничество с Бога, което
трябва да открием, т.е. ние отдаваме нашата воля и Той ни дава Своята благодат и сила. Това е Църквата. Църквата това учи, това живее, това вдъхновява,
това изповядва в историята, това знае. Ако не го живеем и всички си мислим, че
Бог означава аз да съм морален човек и толкова, това е много малко. Аз обаче
се подвизавам, за да се усъвършенствам – включително и нравствено – не за да
постигна свръхестествените неща, а за да мога да приема Бога в себе си, да
приема Неговата сила и чрез нея да действам в моя живот.
Надявам се, че това, което казах, не е тежко. Знам, че звучи като на чужд език,
но това е езикът на Църквата. Затова си мисля, че е добре в трудните дни, през
които минаваме, поне сега да разберем колко велико нещо е тайнствената връзка
с Бога, съюзяването с Бога, за да може Той да воюва заедно с нас, както казват
светците. С други думи, ние да водим нашата борба, но Този, Който ще доведе
борбата докрай, Който ще покаже Своя знак – и Църквата притежава тези знаци
на Божието присъствие в живота на всеки от нас – е Самият Христос.
И така, сред цялата тази буря, пред валяка, който идва да ни смаже, ние вярваме, че едни – с колесници, други – с коне, а ние с името на Господа, нашия Бог, се
хвалим! Именно призоваването на Неговото име, очакването на Неговите знаци,
т.е. на Неговите явявания в нашия живот, ни крепят, насочват ни и те са пътят
на нашето спасение...
Превод от гръцки: Константин Константинов
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Хари Айрес,
Файненшъл Таймс

ЗАЩИТНИК НА ВЯРАТА 
Може да звучи иронично, че една от най-големите във финансово изражение
световни награди се присъжда за принос в областта на религията и духовността. Сър Джон Темпълтън, инвеститор, филантроп и основател на наградата
„Темпълтън”, която тази година беше присъдена на чешкия свещеник и богослов
Томас Халик, напълно съзнателно решава финансовата стойност на тази награда (1,1 млн. лири) да бъде малко по-голяма, отколкото e тази на Нобеловата
награда, макар и да не може да се твърди, че решението е било напълно удачно.
Наградата „Темпълтън” се радва на по-малко внимание и престиж от Нобеловите награди. Един от многото рационалисти, които се изказват с презрение за
нея, е Ричард Докинс – в Делюзията Бог (2006) той казва, че обикновено тя се
присъжда на „учен, който е склонен да каже добра дума за религията”. Той стига
дотам, че нарече астронома Мартин Рийс „сервилен колаборационист”, защото
е приел наградата.
На път за разговора с професор Халик си мислех дали Докинс е имал право да
бъде толкова критичен. Няма ли нещо наивно или дори по-лошо в наградата „Темпълтън” и в нейната идеология? На нейната интернет страница се говори за
„предприемачи на духа” – фраза, която трудно успях да преглътна, а днешният
председател на Фондация „Темпълтън” Джон Темпълтън-младши е ревностен
християнин и активен привърженик на консервативната организация Let Freedom
Ring. Дали общата липса на интерес към наградата, макар че сред последните нейни носители фигурират имената на такива знаменитости като Дезмънд
Туту и Далай Лама, не е отражение на склонността за пренебрегване на духовното в нашия хиперматериалистичен свят?
В миналото наградата „Темпълтън” е била присъждана за принос в „развитието
на религията и духовността” – критерий, който днес е леко променен в „изключителен принос за утвърждаване на духовното измерение в живота”, затова
и първият въпрос, който зададох на Халик, беше дали идеята за развитие на
религията или духовността въобще има някакъв смисъл. Отговорът му беше
находчив, без да се опитва да избяга от въпроса. „Секуларното общество подценява ролята на религията, с нея може да се злоупотреби, а в най-лошия случай
тя може да стане причина за насилие, но тя е и носител на голяма позитивна
енергия. Всичко зависи от личностите.”
Халик, намръщен мъж с дълга брада и със закачливо изражение, което напомня за
папата, знае за какво говори – отчасти и заради религиозната история на неговата собствена страна. В бивша Чехословакия религията е била по-жестоко потискана от много други държави в съветската сфера на влияние; самият Халик
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преминава тайно обучението си за свещеник и е бил лишен от възможността да
служи, публикува и пътува в продължение на много години, но неговите страдания са били много по-леки в сравнение с тези на предходното поколение, чиито
представители са били убивани или изпращани в трудови лагери и уранови мини.
Но въпреки репресиите или тъкмо заради тях религията не отмира в чешките
земи – без съмнение това до голяма степен се дължи и на смелостта на наставника на Халик – кардинал Томашек.

Личността, за която Халик се сеща веднага и към която изпитва огромно уважение, е настоящият папа. „С простия си начин на живот той въплъщава голям
духовен авторитет”, казва Халик, като се спира на решението на Хорхе Мария
Берголио да вземе името на Франциск, монаха, отказал се от всички богатства
и поставил си за цел да върне Църквата към ценностите на бедността и смирението.
Но качеството на папата, на което той предпочита да обърне внимание, е помалко известно. Халик нарича това качество способност за „близост”. И тук
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Халик, като истински интелектуалец и прелат, но и като бивш съветник на
покойния чешки президент Вацлав Хавел, цитира Хайдегер: „Френетичното премахване на разстоянията не води до близост”. На пръв поглед може да изглежда, че технологията хвърля мост между огромни разстояния, че ни позволява да
прекосим света за часове или да се „свържем” с милиони приятели по Фейсбук,
но дали ни сближава истински с нещо или някого?
Близостта и разстоянията се допълват, а не си противоречат. Халик е човек,
който уважава разстоянията, и не е от хората, които скъсяват дистанцията.
Всъщност изглежда доста резервиран човек, който не е лесно да бъде опознат.
Като свещеник той се интересува по-слабо от проповедта пред обръщенците
или от евангелизацията на ентусиастите, интересува се повече от това да
достигне до тези, които се съмняват. „Основната разделителна линия – каза ми
той – е не между вярващи и невярващи, а между обитаващите и търсещите –
хора, за които вярата е път, а не доктрина.”
За хора, които свързват религията с войнствената и дори убийствена увереност, гласове като този на Томаш Халик представляват противоотрова – разбирането му за вярата е „не въпрос на приемане на определено мнение, а смелост
да навлезеш в областта на тайнството”. Религията, нападана от Докинс, е
една фундаменталистка версия, която няма нищо общо с разбирането на Халик
за навлизането в дълбочината на въпросите и в крайна сметка – в любовта.
А за човек като мен, израснал в католическата вяра, която отхвърлих, защото я
смятах за прекалено слабо открита към съмнението, твърде уверена в себе си,
твърде арогантна, посветеността на папа Франциск на смирението и на хора
като Халик на задаването на въпроси е добър знак. Оставам си човек със съмнения, на дистанция, без обаче да изключвам възможността за духовно обновление,
ако не и на развитие, които могат да дойдат от неочаквани места.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Дмитрий Сергеевич Мережковски (1866–1941) е руски
писател, поет, историк, религиозен философ и преводач. Един от основателите на руския символизъм и ярък
представител на Сребърния век. Творчеството му е изключително разнообразно и плодотворно – включва поезия, исторически и биографични романи, преводи, литературна критика и др. В последните години от живота
си Мережковски създава три агиографски трилогии: първата от тях включва Павел и Августин (1936), Св. Франциск от Асизи (1938) и Жана д’Арк и Третото Царство
на Духа (1938) – публикувани под общото заглавие Лица
на светци от Иисус до нас. Малко преди смъртта си завършва втората от тези трилогии – Испански мистици: Животът на св. Тереза Авилска, Животът на св. Йоан
Кръстни (1939) и пише незавършения роман Малката Тереза (1941). След смъртта на писателя на френски излиза трилогията му Реформатори
на Църквата: Лутер (1937), Калвин (1938), Паскал (1939). Публикуваният текст е откъс
от книгата му за Паскал.

Дмитрий Мережковски

Животът и обръщането на
Паскал
1
Паскал е роден на 19 юни 1623 г. в град Клермон, Оверн. Полуобграден от зеленеещи през лятото, жълти през есента и ослепително бели от снега през зимата
непроходими гористи планини и угаснали вулкани, този град изглеждал мрачно
дори през най-ярките слънчеви дни, тъй като повечето къщи били построени от
вкаменена черна лава от околните вулкани...
Родът на Паскал принадлежал от два-три века към чиновническата полуаристокрация-полубуржоазия. Бащата на Блез, Етиен, бил младши председател на
Клермонската съдебна палата, уважаван от всички заради безупречната си
честност, доста богат и много образован, дори учен – особено в областта на
математиката.1 Жена му, Антоанет, произхождала от почтения търговски род
Бегон от Клермон, била горещо вярваща, добра и умна жена. Освен син те имали
и две дъщери: Жилбер, която била с две години по-голяма от Блез, и Жаклин – с
две години по-малка.2
1

Michaut, Les époques de la pénsée de Pascal, 12–13.

2

V. Giraud, 2, 10.
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Когато станало на три години, момчето се разболяло толкова тежко, че едва
не умряло. Ако се вярва на семейните предания, тази болест била много странна: малкият така се боял от водата, че само при вида  изпадал в конвулсии;
боял се също от баща си и когато последният се приближавал към него заедно
с майката, момчето получавало припадък. Хората разказвали, че веднъж госпожа Паскал, държейки младенеца на ръце, дала милостиня на една бедна жена,
която имала нещастието да се прочуе като врачка и „урочасала”, „разстроила” момчето. Цялата ученост на Етиен Паскал не му попречила да повярва в
„урочасването”. Той намерил „магьосницата” и като я заплашил, я принудил да
признае, че наистина е „урочасала” момчето. Заставил я да прехвърли магията
върху черна котка, която умряла много скоро след това, с което бил потвърден
слухът за урочасването. В същото време, по указание на магьосницата, започнали да налагат на болния компреси от „девет лековити билки, откъснати в
зори от седемгодишно момче”, и скоро момчето оздравяло, а от болестта му
не останала и следа.3
„Понякога ми се струва, че не всичко в магията е лъжа... ако в нея нямаше
нещо действително, хората не биха  вярвали изобщо”, ще каже Паскал в
Мисли, спомняйки си вероятно случилото се в детството му.4 Страхът от
водата, който изпитвал като дете, ще се превърне в края на живота му в
страх от „Бездната”, а броят на годините му, когато се разболял – три – е
колкото броя на лековитите билки, които го спасили от смъртта; три по три
е равно на девет – ще се превърне в сияещо знамение над целия му живот,
Божественото число – Три.

2
През 1626 г., когато Паскал навършил три години (отново Три), починала майка
му. Етиен Паскал останал верен на паметта на жена си до края на живота си,
не мислел за нов брак и съсредоточил цялата си любов върху децата, най-вече
върху сина си.
През 1631 г. той продава къщата в Клермон и длъжността си, както се е
правело тогава, за да възпита добре децата си, което след смъртта на
жена си възприема като единствено призвание в своя живот, и се преселва
в Париж.5
„Хората смятат – казва Паскал, – че животът на човека започва от раждането, а аз мисля, че животът започва от деня, когато...” Следва едно словосъчетание, възможно само на езика на Паскал: „Животът се брои от деня, когато човек бъде потресен от разума (être ébranlé par la raison), това не става
по-рано от двадесет години, дотогава човек е дете, а децата – не са хора”.6
3

Faugère, Mémoires de Marguerite Perier, 1845; 174, V. Cousin, Etudes sur Pascal, 1876, 329.

4

Вж. Мисли, Наука и изкуство, София, 1987 г., 818.

5

F. Strowski, Pascal et son temps, 1907, II, 2. Boutroux, Pascal, 8.

6

L. Brunschwigg, Pascal, Pénsées et Opuscules: Discours sur les passions de l'amour, 124.
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Който мисли по този начин, той никога не е имал детство. Но ако Паскал не
познава първото детство, той ще узнае второто. Общият път на хората е
от детството към зрелостта, пътят на Паскал е обратен – от зрелостта
към детството. Нужно му е да се „обърне”, за да „стане като дете”. „Този
велик, плашещ всички ум беше в делата на вярата послушен като малко дете
и тази детска простота той запази до края на живота си”, спомня си сестра
му Жилбер Перие.7
„Още в детството той вярваше само на очевидните доказателства и ако не
му ги приведяха, ги търсеше сам – спомня си същата сестра на Паскал. – Веднъж на масата някой удари неочаквано с ножа по фаянсовото блюдо и момчето
забеляза, че блюдото започна да звънти, но само щом биваше докоснато с ръка,
звукът спираше. За да разбере причината за това явление, то веднага започна
да прави опити и после ги описа в трактат за звуците... По това време беше
на единайсет години, когато стана на дванайсет – при една необикновена случка – се разкри неговият геометричен гений... Момчето често молеше баща ни
да го учи на математика, но той винаги отказваше, обещавайки му това като
награда, когато изучи древните езици. Забелязвайки тази съпротива, веднъж
момчето го попита какво е геометрията и баща ни отвърна кратко, че това
е метод да чертаеш правилни фигури и да откриваш пропорциите между тях,
като му забрани да говори и дори да мисли за това. Измъчвано от любопитство, веднага щом остана само в стаята, където обикновено отдъхваше след
занятията, развличайки се с игри, то започна да чертае геометрични фигури с
въглен по пода, като се стараеше да ги направи колкото се може по-правилно.
Без да знае имената им, то наричаше правите – „пръчици“, а кръговете – „колелца” и като търсеше пропорциите им, накрая стигна до тридесет и втората
теорема в първата книга на Евклид (сборът от ъглите в триъгълника е равен
на два прави ъгъла).”
„Случи се така, че баща ни влезе в стаята съвсем тихо, но момчето, потънало в
мислите си, не го чу и дълго не го забеляза.” Когато го видяло, то се изплашило и
пребледняло, а лицето му се изкривило, както някога в ранното детство, когато
баща му се приближавал към него заедно с майка му и когато получило припадък
заради „урочасването” на вещицата. Вероятно в тази минута то почувствало
нещо подобно на онова, което е почувствал Адам, щом вкусил от забранения
плод на Дървото на познанието и си спомнил заплахата: „Ще умреш”. Бащата
също се изплашил. Но по-голямо от страха било удивлението му от нещо, което
сякаш не е от този свят, когато на въпроса му какво прави, момчето отговорило с тридесет и втората теорема на Евклид.
„Без да каже нищо на сина си, бащата побързал да отиде при своя приятел Льо
Пайер, изследовател на геометрията. Той влязъл в стаята, спрял се, мълчейки,
сякаш е извън себе си, после заплакал. Льо Пайер го попитал разтревожено какво
се е случило.

7

Brunschwigg, 11.

76

2014 / брой

3 (90)

„Не плача от мъка, а от радост – отговорил Етиен Паскал. – Вие знаете
колко старателно криех от сина си математиката, за да не го отвлича тя
от другите науки, а ето какво направи той – откри наново геометрията на
Евклид!”8
Ако всичко това е легенда, то може би в нея има някаква вътрешна, а не външна
истина, както в разказа за вещицата, „урочасала” Паскал в ранното му детство.
Съществува древна легенда с вероятно гностически произход, за която споменава Данте в своята Божествена комедия.
На ангелите, направили окончателен избор между Бога и дявола във войната,
предшестваща времето, не се налага да се раждат, защото времето не може
да промени тяхното вечно решение. Но онези, които са били колебливи и нерешителни в избора между светлината и тъмнината, между доброто и злото,
Божията благодат изпраща в света, за да направят във времето избора, който
не са направили във вечността. С помощта на забравата същата тази благодат скрива от тях отминалата вечност, да не би някогашното раздвоение
и колебание на техните воли да предреши уклона на волята, от която зависи
спасението или гибелта им в бъдещата вечност. Ето защо съвсем естествено
хората мислят за това, което ще им се случи след смъртта, но не умеят, не
могат и не искат да мислят за това какво се е случило с тях преди раждането. На тях е дадено да забравят откъде са дошли, за да разберат още по-ясно
накъде отиват.
Такъв е общият закон на религиозния опит. Изключенията са редки, рядкост са
онези души, за които се повдига ъгълчето на завесата, която скрива тайната
на предишната вечност. Изглежда Паскал е една от тези души...
Децата са по-близо от възрастните до онова, което е било до рождението. Изглежда поради това Паскал притежава тази никога неизменяща му способност
да се връща в детството, за което си спомня сестра му Жилбер.
Когато, като дванадесетгодишно момче, той „открива геометрията на Евклид
наново”, вероятно не узнава нищо ново, а само си спомня това, което е знаел до
рождението си, в миналата вечност. Ето защо баща му изпитва удивление, подобно на ужас, сякаш чрез сина си изведнъж е надникнал там, където на човека
не е дадено да поглежда.
Може би душата на Паскал е лъчезарен дух на познанието, херувим, слязъл на
земята, родил се, за да стане огнен дух на любовта, серафим.

8

Brunschwigg, Vie de Pascal par M. Gilberte Périer, 4–6.
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3
След като се преместил от Клермон в Париж, Етиен Паскал вложил своето имущество в доходни книжа в Парижкото кметство, но направил това в неудачен
момент – всемогъщият министър на крал Луи XIII, кардинал Ришельо, извършил
нещо, което властта прави винаги, когато иска да напълни празната хазна –
пъхнал ръката си в чуждия джоб и извадил оттам колкото си поискал. Доходите
на вложителите в Парижкото кметство били орязани с една четвърт. Няколко
жертви на тази несправедливост – в това число и Паскал – изразили своето възмущение пред главния интендант-ковчежник, обсипвайки го с площадни ругатни,
и едва не го набили, заради което били затворени в Бастилията. На Паскал обаче
се удало да избяга, той се скрил у приятели, а после се върнал в родините си
места, в Клермон.9
В това време по-малката му дъщеря, осемгодишната Жаклин, която останала в
Париж при роднини, се разболяла тежко от едра шарка и едва не умряла. Когато
след оздравяването си видяла за пръв път сипаничавото си лице в огледало, се
огорчила, но не твърде много, а после се утешила напълно и съчинила благодарствена молитва в стихове:
С тези грапавини, Боже,
Ти запечата лицето ми,
за да съхраниш моето девство...10
По това време тя написала за любовта:
Свободна съм от игото ти, Любов,
Разумът презира твоето безумие...

11

Веднъж в присъствието на кардинал Ришельо в дома на неговата племенница,
херцогиня Д’Егийон, момчетата и момичетата – в това число и Жаклин Паскал –
изиграли комедията Тиранията на любовта.12
„Кардиналът беше много доволен, особено когато аз излязох на сцената – пише
Жаклин на баща си. – След представлението той ме взе на коленете си и докато
му четях съчинените от мен в негова чест стихове, той ме прегърна и целуна”.
„Можете да пишете на баща си да се върне, без да се бои от нищо”, казал 
той на прощаване.
„В края на краищата, монсеньор, този човек е достоен за вашата милост и е
твърде жалко, че не допринася полза на държавата” – потвърдила и госпожа
Д’Егийон и му напомнила за Паскал, петнадесетгодишния „велик математик”.
9

Giraud, Vie heroique de Pascal, 27.

10

F. Mauriac, Blaise Pascal et sa soeur Jacqueline, 1931, p. 30.

11

Strowski, II, 45.

12

Cousin, 92. La duchesse d'Aiguillon. L'Amour tyrannique. Mauriac, 31–34.
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Последният, който също присъствал на това събиране, не се смутил от погледа на Ришельо, но като помнел, че „е открил наново геометрията на Евклид”,
чувствал своето величие. Ако в този миг някой би се вгледал по-внимателно в
неговото невъзмутимо и спокойно лице, в тази почти неуловима усмивка, той
би видял от каква висота това момче гледа на всемогъщия старец, облечен в
кардиналски пурпур. Ето кога го завладява за пръв път тази неутолима „похот
на превъзходството (libido excеllendi)”, с която той ще се бори безуспешно през
целия си живот.13
По това време шестнайсетгодишният Паскал пише Опит върху коничните сечения и „прави откритие, каквото не е правено от никого в продължение на 2000
години след Архимед”14. Шестоъгълник, вписан в конично сечение, притежаващ
свойството трите точки на пресичане на двете му противоположни страни
да се намират винаги на една права – това той нарича Мистичен хексаграм
(Hexagramme mystique), предчувствайки движещата сила на всичките си открития – мистика в математиката, вяра в познанието. Трите точки на пресичане
на двете страни на шестоъгълника се намират върху една права. Едно, Две,
Три – това съчетание на божествените числа е за него „мистика в математиката”. „Ще продължим това изследване, ако Бог ни даде сили” – завършва той
своята теорема като молитва.15
Този опит го прославил в цяла Европа. Бъдещият му съперник, Декарт, не
вярвал или се преструвал, че не вярва в това, че шестнадесетгодишно момче
може да направи такова откритие, и тайно му завиждал. Великият математик Гасенди го наричал „чудно момче” (minis adolescens), а Лайбниц му се
възхищавал.16

4
Ришельо изпълнил своето обещание – Етиен Паскал бил назначен за главен кралски комисар по събиране на вземанията и налозите в Горна Нормандия с огромна
заплата от 70 000 ливри...
За да облекчи работата на баща си по изчисляването на налозите, Паскал изобретил „сметачна машина”, която правела всички изчисления по четирите правила на аритметиката17, и побързал да обнародва изобретението си, „за да узнаят
всички за опита на двадесетгодишния юноша” – ще каже той за самия себе си,
когато след десетгодишни усилия по усъвършенстването на машината ще я
посвети на канцлера Селие (Sellier), подигравайки се жестоко в това посвещение над злополучния си съперник, руански часовникар, изобретил подобна машина.
„Жалкото му недоносче ми беше толкова противно, че аз бих охладнял и към
13

Мисли, 458, 460.

14

Braunschwigg, 8.

15

Chevalier, Pascal, 1922, 54–56.

16

Strowski, II, 30–32.

17

Braunschwigg, 8–9.
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собственото си изобретение, ако не беше угодно на Канцлера да пресече това
зло с покровителството си, за да не ме лиши от славата ми”...18
По това време започнали да го измъчват болести и това продължава – с малки
прекъсвания – двайсет години. „От осемнайсетата си година нямах нито един
ден без страдания”, ще каже той в самия край на живота си.19 Началото на тези
болести поставя баща му, като го „урочасва” и „уврежда” с науката, както някога клермонската вещица с магията. Освен за физика, механика и математика
той не говорел с него за нищо друго дори по време на обеда и вечерята, като
го лишавал по този начин от желанието да се храни и го закърмял с плодовете
на Дървото на познанието.
Долната част на тялото му била поразена от нещо като паралич, понякога нозете му се парализирали почти изцяло, те „изстивали като мрамор” и
дори когато започвал да си служи с тях отново, той не можел да ходи без
патерици.20
По това време написал „Молитва за добрата употреба на болестите” (Prière
pour demander à Dieu le bon usage des maladies). „Господи, направи така, че Ти да
живееш и страдаш в мен... да ме утеши Твоят бич...” „Някога считах здравето
за благо, но не защото, бидейки здрав, можех по-леко да Ти служа, Господи..., а
защото можех да се отдавам на всички наслаждения.” „Целият ми досегашен живот беше ненавистен на Теб, презирайки Твоето слово и светите Ти Тайнства,
аз живях в гнусна пустота...”21
Един зимен ден на 1646 г. Етиен Паскал излязъл навън в поледицата, за да попречи на глупавия дуел на двама свои приятели, подхлъзнал се на леда, паднал,
навехнал си крака и бил отнесен у дома на носилка. За да наместят изкълченото,
повикали двама знаменити чекръкчии, селските поземлени сеньори братя Дешан,
които били пламенни проповедници на „новата евангелска вяра, поклонници на св.
Августин и на Янсений, чиято книга Вътрешното преобразяване на човека, във
френския превод на Сен-Сиран – основателя на Пор Роаялската обител – била в
изкусните ръце на двамата чекръкчии така полезна за съкрушените сърца, както шините и прангите за счупените ръце и нозе.
Братя Дешан останали в дома на Паскал три месеца, обърнали Блез в новата
вяра, той пък обърнал първо по-малката си сестра Жаклин, после баща си и
накрая по-голямата се сестра Жилбер Перие и мъжа , дошли точно навреме,
в което новообръщенците не пропуснали да видят „Божия промисъл”, както и в
глупавия дуел на двамата приятели, в поледицата и щастливото подхлъзване на
Паскал.22
18

Michaut, 33, 41–42.

19

Michaut, 33, 41–42.

20

Faugères, Mém. de Marg. Périer, 453. Michaut, 42.

21

Braunschwigg, 56. «Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies», 61–62.

22

Faugère, Mémoires de Marguerite Périer, 424–427. Giraud, 41–42.
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Всъщност това не било действително обръщане, защото всички в дома на
Паскал винаги са били вярващи и само в простотата на сърцата си смятали,
че животът може да бъде разделен на две неравни части, по-голямата от
които да се отдаде на света, а по-малката – на Бог. Сега обаче разбрали,
че това е невъзможно, че трябва да отдадат целия си живот или на света, или на Бога. Този избор те и направили или по-скоро им се сторило, че
го направили, но скоро щели да се уверят, че са избрали Бог повече с ума,
отколкото със сърцата си.23 И това е видно по делото на Паскал-син срещу
бившия францискански монах Жак Фортол24, абат Сент-Анж. Този по детски
простодушен и безобиден старец изпаднал в „ерес”, като твърдял, че вярата е нужна само на слабите умове, а силните могат да постигнат Божията
тайна без нейна помощ.
Новообърнатият Блез Паскал, заедно с двама свои приятели, Адриан Озу (Auzoult),
млад математик, и Раул Ал (Halle), син на важен руански чиновник, възнегодували
срещу отец Сент-Анж с такава пламенна ревност, че и самият Торквемада би
им завидял. Под твърде нескромното и упорито въздействие на Паскал руанският архиепископ бил принуден да възобновява на три пъти това дотегнало
му дело, да разпитва бедния отец Сент-Анж и да го принуди да се отрече от
ереста, от която може би се боял по-малко, отколкото от правоверието на
Паскал...25 Този болнав юноша на патерици с бледожълто като восък изнурено
лице, с гърбав нос – подобен на хищен клюн – и с огромни трескави очи така
изплашил архиепископа, че на последния понякога му се струвало, че Паскал обвинява в ерес не само отец Сент-Анж, но и него самия.

5
„Похотта на знанието (libido sciendi) е най-отровният плод на грехопадението”,
учел Янсений и новообърнатият Паскал се съгласил с него, като същевременно
се отдавал на „похотта на знанието” с такава неутолима жажда, както никога
дотогава. Видно било и това, че е направил избора между Бог и света повече
с ума, отколкото със сърцето. Докато четял Янсений или страдал от болести,
презирал науката; но щом болестта отстъпвала от него, отново го доближавал
демонът на Знанието. В него имало нещо – грешно или свято – което не можело
или не искало да умре за света.26
През есента на 1648 г. Паскал продължил изследването на Галилей и Торичели
и направил „велик опит върху равновесието на течностите”, за да опровергае
датиращото от Аристотел и прието от Декарт учение на схоластиците за
господстващия в природата „страх от празното пространство” (horror vacui)...
С този опит били доказани не просто всички хипотези на Паскал за равновеси23

Boutroux, Pascal, 21. Giraud, 39–40.

24

Пак там.

25

V. Cousin, Etudes sur Pascal, 348–388. Abbé Maynard, Pascal, sa vie et son caractère, I, 30–44. Giraud, 45–46.

26

Boutroux, 46–47. Michaut, 58–59.
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ето на течностите, с него била положена основата на цялата точна наука на
новото време. „Не можеш нито да замениш опита, нито да го опровергаеш с
някакво отвлечено понятие.” „Опитът е по-убедителен от всички разсъждения.”
„Разумът е длъжен да се подчинява на опита...”27
Същата година той изобретява хидравличната преса. Ако един затворен отвсякъде и пълен с вода съд има два отвора, единият от които е сто пъти
по-голям от другия, и ако към двата отвора са пригодени плътно закриващи
ги бутала, то силата на човека, натискащ по-малкото бутало, ще бъде равна
на силата на сто души, които тласкат по-голямото бутало, така че тази
сила ще надвишава силата на деветдесет и девет човека. Ето колко лъчезарно ясно и по детски просто е новото учение на хидростатиката – един
от пътищата към безкрайното умножаване на властта на човека над природата. Частните закони за равновесието на течностите издигат Паскал към
общите закони на механиката и доказват, че трите статики – на твърдите,
течните и газообразните тела – трябва да бъдат част от една бъдеща наука.28 Тук той отново предчувства възможното единение на знанието и вярата,
на Бога и природата. „Три начала – пространството, числото и движението –
обемат света”, вътрешно свързани, защото „Бог е сътворил всичко с тегло,
число и мяра (Deus fecit omnia in pondere, in numero et mensura)”, ще каже Паскал
в своите пророчески бележки „За духа на геометрията”.29 Движеща сила на
всички негови открития ще бъде това предчувствие за възможното единение
на Бога с природата.
Но и тук, зад безкористната жажда за знания, се крие все същата неутолима
„похот на превъзходството”. Той бърза да публикува опита за равновесието
на течностите, както някога изобретяването на сметачната машина. „Правя
това – признава той, – защото отдадох на това откритие толкова време, труд
и пари, че се боя да не би някой да ми го открадне.”30

6
„Тъй като се разболял от прекомерната научна работа, Паскал бил принуден
да я изостави и по съвета на лекарите да се отдаде на светски развлечения, игра на карти и други забавления”, спомня си за тези дни янсенистката
летопис...31
През есента на 1651 г. умира Етиен Паскал. Синът му написал надгробния надпис и утешително послание – за по-голямата си сестра Жилбер и нейния мъж
Перие – което било толкова безстрастно и отвлечено като наблюденията върху
покачването на живака в зависимост от надморската височина.
27

Strowski, II, 183–184. Chevalier, 66–70.

28

Boutroux, 42–43. Strowski, II, 186–187. Chevalier, 71–72.

29

Brunsch., 173.

30

Michaut, 55–56.

31

Mémoires pour servir à l'hist. de Port-Royal, 1742, Utrecht, I, 257. Michaut 63.
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От тези общи места, взети сякаш от Ръководството на Епиктет, лъха
мраморният студ на стоическата Порта и на паралитичните му нозе, студ,
проникнал в сърцето на Паскал. Понякога той вярвал насила в това, което
казва, стискайки юмруци и зъби: „Няма да скърбим за неговата смърт като
езичници, за които няма надежда; но като християни ще помним, че в смъртта
той е изпълнил онова, за което се е родил”. „Не казвам да не скърбите никак:
ударът е твърде силен за нас... Но в голямата скръб сме длъжни да намерим
и голяма радост с полезни за душата поуки.” „Губейки него, аз изгубих повече,
отколкото всички вие. Ако беше умрял преди шест години, смъртта му би
била гибелна за мен, и макар днес да съм по-силен и да не се нуждая от него
така, както преди, все пак той би ми бил нужен още десет години.”32 Неговият баща би му бил нужен не завинаги, а само за още десет години. Каква
математическа точност на изчислението, каква сухота на сърцето! За да почувстваме това, трябва само да сравним като че християнското утешение на
Паскал със сякаш езическото отчаяние на св. Бернар от Клерво, който говори
за смъртта на брат си: „Ужасявам се от смъртта – от своята и от смъртта
на моите близки... Нима да плачеш за смъртта на любимите хора, означава да
въставаш срещу Бог? Не, заради смъртта е плакал и самият Христос”. Това
казва за смъртта на брата по плът, а за смъртта на брата по дух думите
звучат още по-силно: „По-добре да ме беше убил веднага, Господи, отколкото
да ме измъчваш така”33.
„Смъртта без Христос... е ужасна и ненавистна... а с Христос – любезна и
сладостна”, учи Паскал. „Смъртта винаги е горчилка на горчилките”, не учи, а
плаче св. Бернар...

7
„След смъртта на баща си моят чичо се отдаде на светския живот с още поголяма лекота” – спомня си за Паскал неговата племенница Маргьoрит Перие.34
Светският му живот продължил не особено дълго – седем или осем месеца – до
февруари 1652 г.35 Вероятно най-ясно се разбира какъв е бил този живот от
спомените му в Мисли, озаглавени Развлечения (Divertissements).
„Нищо не е по-непоносимо за хората от пълния покой без страсти, без работа, без забавления. Тогава те осъзнават своето нищожество, изоставеност, безпомощност, пустота и веднага ги завладяват скуката, тъмнината,
безнадеждността и отчаянието.”36 Ето къде Паскал открива не мнимия, а
истинския „страх от пустотата” в човека. Този външен, научен опит подпомага неговия вътрешен, религиозен опит. „Хората търсят жадно женско общество, войни, държавни дела, всичко това е за да запълнят с нещо страшно
32

Brunsch., Lettre sur la mort de Pascal le père, 101, 104, 105, 106.

33

G. Goyau, Saint-Bernard, 1927, 108, 166.

34

Faugere, Memoires de Marguerite Perier, 43. Michaut, 67.

35

Strowski, II, 283.

36

Вж. Мисли 131, 140, 139, 143, 144, 183.
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зеещата в сърцата бездна от пустота.” „Философите се лъжат в човешката природа, като смятат, че ловците безумстват, като гонят по цял ден
зайци: заекът не спасява хората от мисълта за смъртта и страданията,
но ловът ги спасява от нея... Хората си въобразяват, че търсят покой в
забавленията, а всъщност търсят в тях вълнения...” „Ето човек, опечален
от смъртта на жена си или на сина си. Защо той изведнъж забравя своята
печал?... Защото са му подали топката и той на своя ред трябва да я хвърли на противника си.”37 „Танцуващият мисли за това къде да постави крака
си – това също спасява от печал.”38 „О, колко е пусто сърцето на човека и
колко пълно с нечистота!”39
„Колко време изгубих заради отвлеченото знание, докато накрая то не ми опротивя, тогава разбрах, че почти нищо не съм научил; когато започнах да изучавам хората, видях, че отвлеченото знание не е присъщо за човека, че повече
съм се заблуждавал в науката, отколкото другите в невежеството.”40 „Хората тичат в пропастта безгрижно, насочват погледа си напред, за да не я
виждат...”41

9
... По това време Паскал усъвършенства сметачната машина и я изпраща на
младата шведска кралица Христина със следното писмо: „Изпитвам дълбоко
уважение само към тези, които се намират на най-високата степен на знанието или на властта. И едните, и другите могат да се считат за властелини,
но властта на владетелите е само образ на властта, която имат висшите
духове над нисшите, нещо повече, властта на знанието стои над властта на
владетелите, защото духът е повече от тялото”42.
Точна представа за тогавашното отдалечаване на Паскал от християнството
дава презрителното премълчаване в това писмо на оня „порядък на светостта”,
за който той ще каже по-късно: „Този ред е безкрайно по-висш от веществения
и духовния порядък”43.
„Вие сте един от тези гении, които кралицата търси”, отговаря на Паскал лекарят на кралицата – Бурдел.44 „Вие сте човекът с най-точния и проницателен ум,
който някога съм виждал. С вашата упоритост ще задминете всички велики хора
на древните и нови векове и ще завещаете на потомството чудесна лекота в
сферата на познанието.” Ето какви похвали са нужни на Паскал, за да задоволи
37
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с тях „похотта на превъзходството”, скрита под „похотта на знанието”.
Съдейки по неговите Мисли, Паскал е бил такъв очарователен събеседник, че
е трудно да си представим, че в обществото на тогавашните жени, не само
на учените „кокетки”, не се е намерила ни една, която да е била пленена от
неговото очарование. И ако той все още не е обичал, то може би по думите
на св. Августин вече е „обичал любовта”. „Във всяко сърце има място, очакващо любовта”, признава той в Разсъждение за страстите на любовта. „Всеки
човек търси в света въплъщението на красотата, която предчувства”.45 Това
означава според учението на Платон, че Бог е сътворил душите като „предустановени двойки” и че земната любов е само сянка на небесната любов. Ако
това е така, то името на „Клермонската Сафо” – по-малко от всичко „учена
кокетка”, макар и влюбена в геометрията и в Паскал – се е появило в живота
му ненапразно.
„Човекът е създаден за наслаждение”46 – казва Паскал в Разсъждение за страстите на любовта. „В смъртта той изпълни онова, за което бе създаден” – казва
в Утешението във връзка със смъртта на баща си. Струва си да сравним тези
думи, за да видим целия извървян от него път. „О, колко е щастлив животът,
който започва с любовта към жена и завършва с честолюбие!” Това означава,
че щастливият живот започва с „похотта на плътта”, а свършва с „гордостта
житейска”. Какво е това – отричане от Христос? „Аз Го изоставих, отрекох се
от Него; разпнах Го”, ще каже той, когато разбере какво е направил.47 Не, Паскал
не се е отрекъл от Христос, а само е „заспал от печал”, подобно на учениците
в Гетсиманската нощ.
„Като виждаше как живее той, тя скърбеше и стенеше”, спомня си Жилбер Перие за Паскал и Жаклин.48 „Повече от всекиго в света той обичаше Жаклин”,
спомня си по-нататък Жилбер Перие.49 Може би единствено нея е обичал истински. Останал сам след смъртта на баща си, той се надявал, нещо повече, бил
уверен, че Жаклин ще го пощади и ще отложи влизането в манастир с няколко
години. Но тя не го пощадила, нито ден не искала да изчака, милостта  се свела
до това, че като знаела колко ще му бъде болезнено и без да смее сама да му
нанесе този удар, помолила Жилбер да го стори.
На 31 декември 1652 г. била извършена подялбата на имуществото според завещанието на бащата в присъствието на нотариус, а на 4 януари Жаклин трябвало да влезе в манастира. „На 3 януари, в самото навечерие на нейното заминаване, тя ме помоли да кажа нещо на брат ни, така че напускането  да не го
порази твърде много, аз направих това внимателно, доколкото беше възможно...
Но въпреки всичко той беше поразен и веднага замина, без дори да се прости
45
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със сестра си, която по същото време се молеше в съседната стая, откъдето
излезе и дойде при мен едва след заминаването на брат ни, тъй като се страхуваше, че появата  ще бъде мъчителна за него. Предадох  нежните думи, които
той ме помоли да  кажа, а след това отидохме да спим. Бях изцяло съгласна с
това, което беше решила да направи, но важността на нейното решение така
ме вълнуваше, че не можах да заспя цяла нощ...”50

10
Още преди Жаклин да пристъпи прага на светата обител, между тези умни и
добри, почти свети хора, започнала толкова жалка и срамна еснафска свада за
грошове, че е трудно дори да се повярва. Със същото ожесточение, с което
някога се нахвърлил срещу отец Сент-Анж заради ереста и срещу руанския часовникар заради сметачната машина, сега Паскал започнал битка с любимата
си сестра заради наследството. Бедната послушница едва не умряла от срам
и мъка, когато разбрала, че брат  иска да се съди с нея за грошове, и веднага
писала на него и на сестра си, че се отказва от всичко в тяхна полза.51 „Може
паричните им сметки да са точни – казва тя, – но са толкова необичайни за нас
до този момент.”52
Все пак главният инициатор на тази свада, Паскал, може би не е чак толкова
виновен, колкото изглежда. По онова време паричните му дела са били много зле, той проиграл много пари на карти, живеел в компанията на знатни
младежи, надхвърляйки възможностите си. Съпрузите Перие се възмущавали
повече и от него, защото били принудени да направят влог в манастирската
хазна за четири години преди направената уговорка, Жаклин пък вероятно
се възмущавала от факта, че близките  искат манастирът да я приеме
по милост, като просякиня. Игуменката майка Анжелик  доказала с лекота,
че „скръбта  е суетна, защото тя страда само от гордост, тъй като се
срамува, че ще бъде приета в обителта без влог”. Макар и да се съгласила
с това, Жаклин не могла да победи гордостта, този първороден грях на рода
Паскал.53
У брат  имало тайно ожесточение към тези „господа от Пор Роаял”, безчовечни светци или лицемери, които му отнели „последната свещичка”, Жаклин.
Няколко думи от неизпратено писмо ни помагат да надникнем в тогавашните
му чувства: „Тези господа много се боят, че едно малко забавяне може да бъде
причина за по-голямо и затова така бързат с подстригването... Ето с какво ми
заплатиха!”54.
В същото време майка Анжелик утешавала Жаклин с безпощадна нежност,
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забивайки в сърцето  нож: „Главното съкровище на вашето семейство е
тази любов, заради която досега всичко между вас е било общо. Ето от какво
е било угодно на Бог да ви лиши”. Майка Агнес пък дозабила ножа с думите:
„Вашият брат е твърде потопен в светската суета, че да се откаже от
личната си изгода заради тази милостиня, за която вие искате да употребите тези общи пари. Не, от такъв човек не може да се очаква чудото на
благодатта”55.
Виждайки мъката на сестра си, Паскал  отстъпил във всичко, „но повече от
чувство за чест, отколкото от любов”56. „Той дойде при мен в Пор Роаял с много
силно главоболие от голямата обида, но въпреки това малко поомекнал, съдейки
по това, че вместо две години отсрочка, за която ме бе помолил последния път,
се съгласи да почака до Вси Светии, а когато видя, че аз оставам твърда, омекна окончателно”, спомня си Жаклин...57
На 7 март 1652 г. Жаклин пише на брат си: „Ако нямате сили да ме последвате,
то поне не ме спирайте... Не ми отнемайте това, което не можете да ми дадете... Макар и свободна, аз се нуждая от вашето съгласие, за да направя това,
което ще направя, с радост и душевно спокойствие... Направи от добро чувство
това, което, все едно, ще бъдеш длъжен да направиш по необходимост”58. В този
внезапен преход от „вие” към „ти” има повече сила, отколкото във всички останали думи.
Жаклин се постригала под името сестра Евфимия. Когато Паскал я видял за
първи път в дебелата бяла вълнена пелерина с огненочервен кръст на гърдите и дълга черна кърпа на главата, обгръщаща плътно като че изведнъж
остарялото  и пожълтяло лице, по което сега белезите от едрата шарка
личали още по-ясно, той не познал сестра си. „Какво са направили с нея,
Боже мой, какво са направили!”, помислил с удивление и някакво злорадство,
жесток не толкова към нея, колкото към себе си, и  поднесъл отдавна приготвения за новото  жилище подарък – съобщил , че „има намерение да
живее, както живеят всички, да постъпи на държавна служба и да се ожени
изгодно, както и че вече си е избрал невеста – знатна, красива и богата
девойка”59.
Сестра Евфимия свела очи мълчаливо, но лицето  не трепнало. По това
обаче как стиснала побелелите си тънки устни като конец, той разбрал, че
ударът е бил точен и дълбок, право в сърцето; но осъзнал и колко жалка е
тази мъст.60
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11
В самия край на 1654 г. Паскал идва при Жаклин с наведена глава. „Той ми
призна – спомня си тя, – че изведнъж почувствал голямо презрение към света
и почти непоносимо отвращение към хората, живеещи в света... Никога до
този момент мъките на съвестта не са го подбуждали с такава сила да се
отрече от света... Заедно с това той се чувстваше така изоставен от Бог,
че не изпитваше към Него никакво влечение, и макар да се стремеше към Него
с всички сили, това бе само стремеж на разума, а не по действието на Духа
Божий... О, с какви страшни вериги трябва да е бил прикован към света, за
да се противи така на Бог!... Той ми разказа всичко това така, че ми стана
жал за него.”61 „Аз бях в родилни мъки, докато не се изобрази Христос в него”,
би могла да каже Жаклин за своя брат Паскал, както Павел за братята си
галатяни (Гал. 4:19).
В онези дни Паскал е изпитал тази страшна „сухота на сърцето”, която така
добре познават светците: Бог държи човека за ръка, води го и изведнъж го изоставя. „По-добре изобщо да не ме беше водил, отколкото да ме остави така!”,
мисли човек и чувства себе си още по-отхвърлен, самотен и загиващ, отколкото
преди „обръщането” си към Бог.
Паскал се опитал да заглуши тези мъки с помощта на математиката и отново
се захванал с прекъснатия преди петнадесет години „Опит върху коничните
сечения”. Но напразно – никога до този момент не е говорил с такова отчаяние
за себе си, както в тези дни: „Нищо, което не е Бог, не може да ме утоли”, и никога досега науката не му изглеждала толкова безсилна да запълни безкрайната
пустота на сърцето.
„В онези дни той идваше при мен толкова често и оставаше така дълго, сякаш
аз нямах друга работа освен тази – спомня си Жаклин. – Но аз само го следвах,
без да го убеждавам в нищо, и виждах как израства душата му, така че аз вече
не го разпознавах... особено в смирението, покорността и желанието да бъде
унищожен за човешката почит и памет.”62 Жаклин се радва за него, защото
знае, че онова, което му се струва гибел, е всъщност единственият път към
спасението.
Веднъж той минал през Ньойската гора с карета – по всяка вероятност на херцог дьо Роанез – с шест млади буйни коня. Първата двойка коне, захапала желязната част на юздата, изхвърчала от моста, където нямало перила и се хвърлила
във водата, а каретата увиснала на самия край на моста и ако поводите не се
били скъсали, тя също щяла да падне във водата.63 Паскал се спасил по чудо.
„След този нещастен случай той губи разсъдъка си”, ще каже Волтер, което,
61
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разбира се, не е вярно. Много е възможно обаче обичайният за Паскал „страх от
пространството” да се е засилил след този нещастен случай.64 „Хората бягат
безгрижно в пропастта, като поставят нещо пред очите си, за да не я виждат”.
Към този метафизичен страх сега се добавил и физическият страх.
„Винаги му се струваше, че от лявата му страна има бездна, и той поставяше
стол, за да се прикрие от нея... Колкото и да му обясняваха неговите приятели,
че няма от какво да се бои, той първо се съгласяваше с тях, а след няколко минути отново виждаше бездната”, спомня си абат Боало.65
Дори тези две свидетелства – на Волтер и на Боало – да са само легенди, в тях
вероятно има някаква вътрешна истина, както в легендата за клермонската
магьосница, „урочасала” Паскал в ранното му детство: обичайният за него тогава „страх от водата”, от дълбокото, сега се превръща в „ужас от бездната”.
„Вечното безмълвие на безкрайните простори ме ужасява.”66
Изглежда Паскал е имал съвсем различно от останалите хора усещане за
пространството – някаква друга, не-Евклидова, неземна геометрия, зависеща от друг строеж не само на душата, но и на тялото. Този пръв физически
опит става за него източник на всички следващи метафизически опити. „На
истинско самопознание се научава само този, който вижда себе си между
безкрайността и нищожността на пространството, между безкрайността и
нищожността на числата, между безкрайността и нищожността на движението, между безкрайността и нищожността на времето.”67 „Всичко бяга от
нас във вечно бягство, без да спира, такова е естественото състояние на
човека, макар той да се стреми към нещо съвсем различно – да намери непоклатимо твърда основа, за да построи върху нея безкрайно възвисяващата се
нагоре кула. Но всяка основа се руши под него, а земята под нозете му зее до
преизподнята.”68
Паскал – подвижна бездна в живота беше той!
Но всичко пропаст е – дела, мечти, стремежи
и думи! И Страхът – зъл вятър, който реже –
косите ми веднъж ли изправя с леден вой
Над мен, под мен – едно; все мрак, водовъртежи,
примамливи и страшни пространства, и покой...
Върху нощта ми Бог с премъдър пръст бележи
64
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лицата на кошмара, подскачащи, без брой.
Боя се от съня като от страшна яма,
където ужасът кипи и изход няма;
прозореца разтварям – безкрая виждам пак
и моя дух в несвяст – животът груб товар е! –
небитието търси, безчувствено, сред мрак.
Ах! Все без изход, все сред цифри и сред твари!69

12
На 21 ноември 1654 г. в Пор Роаял празнували Въведение на Пресвета Богородица в храма. Паскал и Жаклин разговаряли в приемната, когато от църквата
се дочул унилият дрезгав звън на сякаш срамуваща се от себе си камбана.
Калвин премахнал камбаните изцяло, а неговите ученици, янсенистите – само
три четвърти.
Жаклин тръгнала към църквата, а Паскал останал в приемната, чувствайки такава безгранична душевна и телесна слабост, че би легнал на пода, би затворил
очи и би лежал, докато не дойдат да го отнесат като мъртвец. Но камбаната
подрънквала така натрапчиво, че той станал и също се затътрил към църквата.
На катедрата стоял свещеник, който проповядвал нещо за покаянието – все
общи места. Изведнъж Паскал се заслушал и помислил: „Но той казва това за
мен може би неслучайно...”. Помислил още: „Бог води човека за ръка и изведнъж
го изоставя, както майка, която учи детето си да ходи: може би и Той не ме е
изоставил завинаги, а само временно? – запитал се той и си отговорил: – Не,
завинаги! Боже мой, Боже мой, намери Твоя раб!”, повтарял безнадеждно, чувствайки се изоставен от Бог, както никога досега.70

13
Някъде много далеч, от камбанарията, ударило дванадесет часа. Пламъкът на
догарящата на масата свещ се разгорял ярко за последно и угаснал. Нахлуващият от прозореца през голите клони на дърветата лунен лъч се плъзнал
по килима на стената, осветил дългата побеляла брада на Архимед, казващ
на младия груб воин: „Не ми пипай пергелите!”, после се прокраднал по масата, заблестял по стъклените тръбички с живачни стълбчета и по медните
колелца на старата сметачна машина, между Опитите на Монтен, Ръководството на Епиктет и Светото писание, преведено на френски от Льофевр
д’Етапл, превод, по който учил в детството си Калвин, по който са учили
69

Бодлер, Шарл. Цветя на злото. С.: Народна култура, 1984. Превод Кирил Кадийски.

70

Boutroux, 79–80. Michaut, 111–115. Faugère, 358.
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всички хугеноти, хората на „новата евангелска вяра”.71 След това заискрил
върху златната дръжка на рапирата, окачена на стената над широкополата черна шапка с бели пера и копринената жилетка с ярка огнена панделка;
накрая паднал върху лежащия по очи на пода, сякаш бездиханен човек. Ако
Жилбер бе влязла в стаята и бе видяла лежащия си на пода брат, тя би
помислила, че той е получил припадък, както някога, когато се парализирали
краката му. Ако той бе вдигнал лицето си, озарено от тази страшна светлина, каквато се излъчва понякога от хората, които са си изгубили ума или
от умиращите, тя би се изплашила още повече. Ако обаче Жаклин бе видяла
тази светлина, тя не би се изплашила, веднага би разбрала, че това е същата „Светлина от небето, превъзхождаща слънчевото сияние”, която озарила
ап. Павел по пътя за Дамаск.
Бавно вдигнал Паскал озареното си от тази страшна светлина лице, бавно станал, клатушкайки се като пиян, приближил се до масата и седнал в креслото.
Дълго не можел да разбере какво става с него. Изведнъж видял на масата отвореното и като че озарено не от луната, а от някаква чудна вътрешна светлина
Евангелие, и прочел: „Отче праведний! светът Те не позна; но Аз Те познах”72 – и
разбрал, спомнил си всичко. „Това беше Той, Самият Той!”, помислил с радостен
ужас. „Той се е явявал често на великите светци в Църквата, но в света, на
такива грешници като мен – никога!” Спомнил си двамата ученици по пътя за
Емаус: „Тогава им се отвориха очите, и те Го познаха; ала Той стана невидим за
тях. И те си казаха един другиму: не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни
говореше по пътя”73.
Изтръскал огъня и запалил друга свещ; искал да запише всичко, което видял и
чул, но не можел, защото ръцете му треперели силно. Решил по-късно да запише
всичко на пергамент и да зашие в подплатата на дрехата си тази „Паметна
бележка”, „Мемориал”, за да го носи до смъртта си като велика светиня, а сега
само да си спомни и да научи всичко наизуст.
Ето какво си спомнил и после записал на тънък лист, неумело, но старателно,
нещо като тъжни детски рисунки, изобразяващи кръстчета в лъчи:
1654 г., 24 ноември, понеделник, ден на св. Климент Мъченик...
От десет и половина вечерта до дванадесет и половина през нощта.
Огън
„Боже на Авраам, Боже на Исаак, Боже на Иаков”, не на философите и на учените.
Увереност. Увереност. Радост. Умиротворение.
Боже на Иисус Христос. „Възлизам при Моя Отец и при вашия
Отец.”
„Твоят Бог ще бъде мой Бог.”
71

Strowski, II, 255–256.

72

Иоан. 17:25.

73

Лук. 24:31-32.
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По пътя за Дамаск

Забрава на света и на всичко извън Бога.
Той се намира само по пътищата, посочени в Евангелието. Величие на човешката душа.
„Отче праведний! Светът Те не позна; но Аз Те познах.”
Радост, радост, радост, радостни сълзи.
Отделих се от Тебе. „Мене, Източника на жива вода, оставиха.”
„Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил?”
Дано никога не се разделя с Теб.
„А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога,
и пратения от Тебе Иисуса Христа.”
Иисус Христос.
Иисус Христос.
Отделих се от Него; избягах от Него; отрекох Го, разпнах Го.
Дано никога не се разделя с Него.
Запазваме Го само по пътищата, посочени в Евангелието.
Пълно и сладко отречение.
Пълно подчинение на Иисус Христос и на духовника ми.
Вечно в радост в замяна на един ден тегоба на земята.
Не забравям Твоето слово. Амин.74
Превод от руски: Димитрина Чернева

74

Вж Мисли, Мемориал, стр. 234-235
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Венцислав Каравълчев

Островният манастир
„Св. Йоан Предтеча” – една
непрочетена страница от
църковната ни история
Последните десетина година са особено успешни за българската археология.
Бяха направени важни открития с огромно значение не само в регионален, но и в
световен мащаб. До феноменалните находки на траколога Георги Китов се нареди и тази на проф. Казимир Попконстантинов от острова „Св. Иван Предтеча”
до Созопол, където в по-ранната църква на едноименния манастир през 2010 г.
беше открит реликварий с частици от мощи, вероятно на св. Йоан Предтеча.
Откритието предизвика широк отзвук у нас и в чужбина. Беше направена експертиза от учени в европейски университети, която подкрепи хипотезата за
принадлежността на мощите.
Археологическата находка от 2010 г. постави много въпроси, чиито отговори
тепърва трябва да бъдат търсени. Тя привлече интереса на научната общност
и отвори нови хоризонти и страници от историята на южното българско Черноморие, Созопол и неговите манастири.
Историческите проучвания дават всички основания да се твърди, че манастирът, разположен на „Големия остров” срещу Созопол, е бил голям културно-просветен център
не само с регионално, но с общоевропейско значение. Фондацията „Св. Йоан Предтеча
и Кръстител”, на която бях любезно поканен да сътруднича, се зае с проучването,
експонирането на останалото от манастира и с възстановяването на неговата история, така че тя да стане достояние на широката общественост у нас и по света.
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До днес липсва цялостно изследване за историята на острова и манастира –
празнина, която екипът на фондацията си е поставил за задача да запълни. Има
три сериозни труда, който осветляват достатъчно добре част от проблематиката, свързана с историята на патриаршеския и императорски манастир
„Св. Йоан Предтеча”. Първото по-сериозно изследване излиза преди повече от
сто години и е дело на известния учен А. Пападопуло-Керамевс1, който пръв
публикува тринадесет от общо шестнадесетте достигнали до нас документа: императорски хрисовул и аргировул, патриаршески сигилиони и писма. През
1993 г. излиза трудът на отец Л. Камперидис2, който включва всичките известни ни шестнадесет официални документа на константинополските императори
и патриарси. Третото издание е двутомният каталог на всички ръкописи от
библиотеката на манастира „Св. Богородица” на остров Халки в Мраморно море,
съхранявани днес в библиотеката на Цариградската патриаршия, които са описани и публикувани през 2008 г. В този каталог са включени 57 ръкописа от
манастира „Св. Йоан Предтеча” край Созопол, пренесени през ХVII в. от созополските монаси на о. Халки и съхранявани до 1941 г. в манастира „Св. Богородица
Камариотиса”.3 Последният труд е изключително ценен, но той все още не е
влязъл в научно обращение у нас и тук се използва за първи път.
Отделни статии за манастира са писани в различни периоди от време от гръцки и най-вече от български учени, които през последните години са се занимавали с разкопките на останките от манастира. Между тях можем да споменем
имената на Й. Сакелион, К. Иречек, Б. Димитров, В. Димова, И. Петрински, Ц.
Дражева, К. Попконстантинов, А. Милас и др.
Манастирът е разположен на най-големия остров в черноморската акватория
на България, отстоящ на около километър северозападно от Созопол. От достигналите до нас документи виждаме, че манастирът е киновиен, винаги е бил
императорски и патриаршески, ставропигиален, автономен, напълно независим
от местните епископи и митрополити, директно подчинен на Константинополския патриарх.4 Започналите през 1985 г. разкопки показват, че в Античността
на острова е съществувало езическо светилище.5 В близост до него, вероятно
скоро след Миланския едикт (313 г.), когато християнството става равнопоставено на останалите религии в Римската империя, възниква християнски храм.
В този период става и преименуването на града от Аполония (град на Аполон)

1

Παπαδοπούλος-Κεραμέυς, Α. Η έν τω νησίω Σωζοπόλεως βασιλική μονή Ιωάννου του Προδρόμου καί ή τύχη τής
βιβλιοθήκης αύτής, Византийский Временник (ВВр.), 7, 1890, с.661-695.

2
Авторът е гръцки свещеник и професор в Монреал, трудът му за манастирите в Созопол се явява неговата
докторска дисертация в Института по балканистика в Солун. Kamperidis, L. The Greek monasteries of Sozopolis
XIV-XVII centuries, Thessaloniki, 1993.
3

Kouroupou, M., P. Gehin. Catalogue des manuscripts conserves dans la Bibliotheque du Patriarchat Oecumenique. Brepols, Turnhout, 2008, vol. 1 & 2.
4

Kamperidis, L. The Greek monasteries..., р.139-141.

5

Drazheva, Ts. New data…, с.389. Повече за езическите култове в древна Аполония и по-специално за този
към Аполон виж у: Isaac, B.The Greek settlements in Tharce until the Macedonian conquest, Leiden, 1986, p.242244;
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на Созопол (град на спасението).6 Първият християнски храм (базиликален тип)
на острова малко след построяването си търпи реконструкция и е разширен.
Някъде през VII–VIII в. е разрушен и остава няколко десетилетия в руини. На този
етап археологията не може да даде отговор и на въпроса дали църквата е част
от възникнал едновременно с нея манастирски комплекс, или манастирският
комплекс възниква по-късно. Липсват и писмени сведения за това.
Първото писмено сведение за манастира е от края на ХIII в. Известният византийски поет Мануил Фил (1275–1345) в своята поема-възхвала за делата на
византийския пълководец Михаил Дука Глава Тарханиот (1235–1304),7 който през
1263 г. успява да отнеме от българите редица крепости по южното Черноморие,
в това число и Созопол, пише:
... И така той (Михаил Глава) дойде до Агатопол (Ахтопол) и го превзе...
След това той спаси ... Созопол...
След това, като намери манастира Продром, малък, тесен и без всякакъв
блясък (окаян), обитаван от шестима смирени монаси,
и го направи така хубав, какъвто вече го виждаш...8
От това сведение се вижда, че манастирът е съществувал много преди ХIII в.,
но вече се намирал в доста западнало състояние, което наложило да бъде обновен и разширен.
Според двама от археолозите, които са проучвали манастира, самото възникване
и обособяване на обителта може да се отнесе към IХ–Х в.9 Това обаче е само една
хипотеза, която не е подкрепена с исторически извор. Прави впечатление категоричността на археолога Ив. Петрински, че през Х в. в манастира вече съществува скрипторий.10 Неговото твърдение също не може да бъде аргументирано и
вероятно поради това той избягва да привежда каквито и да е доказателства за
него. Можем да допуснем, че някои от изследователите a priori приемат съществуването на скрипторий през Х в., понеже някъде е споменат запазен ръкопис от
Х в., принадлежащ на манастира, и следователно той е бил изработен в созополския манастир. Действително, имаме ръкопис върху пергамент от 932 г. с беседи
на св. Йоан Златоуст върху Евангелието на Матей (ръкопис Panaghia 4), но от
текста на ръкописа ясно се вижда, че той е изработен в манастира „Св. Георги
Победоносец” в Гангра (известен още като Гангър, главен град на областта Пафлагония в Мала Азия).11 Съществува друг ръкописен сборник върху пергамент,
също с беседи на Св. Йоан Златоуст (ръкопис Panaghia 2) от ХI в., принадлежал на
6

Anonym., Periplous Ponti Euxeini. In: The Tradition of the Minor Greek Geographers (ed. A. Diller), p.84 sqq. Там
ясно се посочва, че: „Απολλωνίαν πόλιν τήν νυν Σωζόπολιν“, тоест в периода след ІV в. (анонимният труд Периплус
е датиран приблизително от VІ в.) Аполония се превръща в Созопол.
7

Повече за Михаил Глава и походите му виж у: Лопарев, Хр. Византийский поэт Мануил Фил. К истории Болгарии в ХІІІ-ХІV в.. СПб., 1891; Виж също: Trapp, E. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Wien, 2001, (CD
Rom-version).

8

Manuelis Philae, Carmina, (еd. E. Miller), vol. 1, Paris, 1854, р. 244-245.

9

Drazheva, Ts. New data…, с. 389-390; Петрински, Ив. Манастирът „Свети Иван Предтеча и Кръстител” ..., с. 178

10

Петрински, Ив. Манастирът „Свети Иван Предтеча и Кръстител” ..., с.178

11

Kouroupou, M., P. Gehin. Catalogue des manuscripts conserves dans la Bibliotheque du Patriarchat Oecumenique, Brepols, Turnhout, 2008, vol. 1, p.71-73
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манастира „Св. Йоан Предтеча”, Созопол, и който може и да е изработен в него.12
Трябва да подчертаем, че не всички ръкописи, достигнали до нас и принадлежали
на манастира, са дело на манастирския скрипторий. Една част от ръкописите на
манастира са закупени или подарени от други манастири.
Въпроси предизвиква и името на първия християнски храм на острова. Утвърдило
се е мнението, че той е бил посветен на Пресвета Богородица и се е наричал „Св.
Богородица Калеоса”.13 Ако приемем безусловно, че най-ранният храм на Големия
остров срещу Созопол е бил наречен „Св. Богородица Калеоса”, тогава неговата
датировка трябва да бъде не по-ранна от средата на V в. Това е така, тъй като
култът към Пресвета Богородица окончателно се налага след III Вселенски събор
в Ефес през 431 г. Подобна датировка – V–VI в., на най–ранния храм в манастирския комплекс на острова ни дава и един от неговите изследователи.14 В първата
научна публикация в края на ХIХ в., направена върху историята на манастира и
откритите от автора  документи за него, манастирът „Св. Йоан Предтеча”
категорично се отъждествява с построения (възстановения) манастир от св.
Антоний II Кавлей, патриарх на Константинопол в периода (893–895 г.).15
Липсата на сведения за ранната история на манастира е компенсирана от
изобилни такива за неговото средновековие. Определено можем да кажем,
че няма друг манастир на територията на България, който да притежава
толкова много и разнообразни документи и сведения за историята си в
периода ХIII–ХVII в. Някъде през периода 1860–1870 г. в стария християнски
квартал на Истанбул – Пера, Йоан Сикелион купува от антиквар един ръкопис, съдържащ 86 листа (70 листа текст). Вероятно същият ръкопис след
смъртта на Сикелион става притежание на манастира „Св. Йоан Предтеча” на остров Патмос и влиза в науката като Codex Patmiacus 770. От
приписка на последната страница на ръкописа се вижда, че кодексът е
преписан от монаха Теодосий през 1613 г. в манастира „Св. Йоан Предтеча” в Созопол. В нея преписвачът обяснява, че е бил принуден да направи
копие на оцелелите документи за манастира, за да ги предпази от съдбата
на останалите, вече напълно унищожени. Тоест броят на документите за
манастира е бил доста по-голям, но през бурната история на обителта
част от тях са били навярно безвъзвратно унищожени и загубени. Според
Камперидис сред липсващите документи вероятно са няколко хрисовула
12

Kouroupou, M., P. Gehin. Catalogue des manuscripts..., p.67-68

13

Виж например: Drazheva, Ts. New data…, с.389; Петрински, Ив. Манастирът „Свети Иван Предтеча и Кръстител” ..., с. 179-180

14

Петрински, Ив. Манастирът „Свети Иван Предтеча и Кръстител” ..., с.178

15

Σακελλίων, Ι., Ιωάννου Ε καί Ιωάννου Ζ..., σ. 616 ff. Не бива да се изключва вероятността това да е манастирът,
основан или обновен лично от св. Антоний, въпреки че на настоящия етап липсват някои ключови изворови и
археологически данни, които да потвърдят тази хипотеза. Манастирът на светеца малко априорно се поставя в
близките околности на Константинопол, но всъщност сведенията, достигнали до нас за този манастир, са твърде оскъдни за точната му локализация и такава все още не е направена. Известно е, че св. Антоний Кавлей е
бил погребан в своя манастир. В същия манастир е погребан и св. Козма І Йерусалимит, патриарх Константинополски (1075–1081). Повече за тези светци и опитите да бъде локализиран манастирът виж у: Γεδεών, Μ.
Βυζαντινόν εορτόλογιον, Κωνσταντινούπολη, 1899, σ. 48; 72. Трябва да отбележим, че археолозите се натъкнаха
на няколко погребения на висши духовници около стария храм в манастира „Св. Йоан Продром”, включително
и в централния кораб на църквата.
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на Йоан IХ Палеолог, на Андроник III Палеолог, простагма на Атанасий Палеолог и още редица сигилии, писма и документи за собственост на манастира, както на по-долу изброените патриарси, така и на патриарсите
Симеон I, Рафаил I, Марк II Ксилокаравис, Максим III, Нифон I, Пахомий I и др.
Този ръкописен препис съдържа общо 16 документа, както вече споменахме,
един императорски хрисовул на Йоан V Палеолог, един императорски аргировул на Йоан VIII Палеолог и 14 сигилия и писма на Константинополските
патриарси: Дионисий I, Йеремия I, Дионисий II, Йоасаф II, Митрофан III (3
документа), Йеремия II (4 документа), Теолипт II и Нифон II. Всички тези
документи обхващат един период от близо два века и половина. Най-ранният е хрисовулът на Йоан V Палеолог от 1363 г., а най-късният е един
сигилион на патриарх Неофит II от 1609 г.16 Тези документи съдържат преди всичко информация за собствеността на манастира. С тях се правят
нови дарения или се потвърждава правото на собственост на манастира
върху направени по-стари такива. От тях научаваме, че във фиксирания от
документите период средата на ХIV – началото на ХVII в. манастирът „Св.
Йоан Предтеча” се превръща в най-крупния собственик на земи и имоти по
южното ни Черноморие. Почти всички известни на историята манастири
на юг от Бургас в този период се превръщат за по-кратък или по-дълъг
период от време в метоси на „Св. Йоан Предтеча”. Такива стават и созополските манастири „Св. Кирик и Юлита”, и „Св. Апостоли”, и „Св. Николай
помощник на бедните” при с. Св. Никола (днес Черноморец), и манастирът
„Св. Йоан” (Св. Яни) при Ахтопол и дори манастирът „Св. Анастасия” на
едноименния остров срещу Бургас. Освен това редица малки и по-големи
църкви в близките и далечни околности на Созопол също принадлежат на
манастира „Св. Йоан Предтеча”. Той притежава също така села, ниви, ливади и друга недвижима собственост.
Като потвърждение на факта, че поради бурната и трагична съдба на островния
манастир много от документите за дарения, за метоси и привилегии, дадени му
през вековете, са се пръснали, а някои навярно са и безвъзвратно загубени, са
седемте хрисовула на молдовлашките воеводи, дадени на манастира.17 В достигнали до нас 16 документа от Codex Patmiacus 770 те липсват. Но благодарение
на копията от тези документи, публикувани от известния светогорски учен,
писател и учител йеромонах Вартоломей Кутлумушки, днес ние разполагаме с
тях.18 С първия хрисовул войводата Аарон дарява на манастира „Св. Йоан Предтеча” за метох манастира „Св. Николай” в днешна Румъния, в околностите на
Яш.19 Заедно със „Св. Николай” той дарява на манастира „Св. Йоан Предтеча”
и две села близо до град Яш – селата Реджещ (Ρεντζέσι) и Аверещ (Αβερέστι).20
16

Kamperidis, L. The Greek monasteries..., р.162-163.

17

Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, Υπόμνημα Ιστορικόν περί τής κατά τήν Χάλκην Μονής τής Θεοτόκου, Κωνσταντινούπολη, 1846, p.164 -178.

18

Оригиналите на хрисовулите, които публикува йеромонах Вартоломей, според личното му свидетелство се
съхраняват във Великата църква, тоест в Патриаршията във Фенер (Истанбул). Виж: Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, Υπόμνημα ..., p.164.

19

Ibid. p.164

20

Ibid. p.165.
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Има няколко документа, които разглеждат и въпроси от каноничен и нравствен
характер, като непрекъснато се потвърждава, че манастирът е автономен,
„патриаршески и императорски”21. Манастирът се е ползвал с голяма известност, тук за празници се е стичал многолюден народ от различни краища на
империята. Манастирът е бил любимо място както на патриарсите в Константинопол, така и на императорското семейство. Не са били рядкост случаите
игумените на манастира „Св. Йоан Предтеча” да бъдат изповедници на византийските императори.22 Нещо повече, оттук започва, преминава или свършва
житейският път на мнозина патриарси, митрополити и епископи. Тук идва св.
Нифон II (αγ. Νήφων) патриарх Константинополски, който заема патриаршеския
престол три пъти – 1486–1488, 1497–1498, 1502. След първото си слизане от
патриаршеския престол през 1488 г. св. Нифон се оттегля в созополския манастир „Св. Йоан Предтеча”.23 Обичащ аскезата и исихията, св. Нифон взима разрешение от братството на „Св. Йоан Предтеча” да построи (възстанови) малкия
манастир „Св. Николай помощник на бедните” край Акра (днес с. Черноморец).
Светецът възстановява манастира и го прави ставропигия, която също става
метох на „Св. Йоан Предтеча”. Възможно е св. Нифон да е бил придружаван от
някого от своите ученици Йоасаф и Макарий – и двамата светци и мъченици на
Църквата, за което има известни податки, но това е тема също на отделно
изследване и тук няма да се впускаме в подробности. Св. Нифон блажено почива
в Господа на Света гора в 1508 г., на 11 август, когато се чества и паметта
му. Канонизиран е за светец през 1517 г.
От созополския манастир започва патриаршеското поприще на родения в Созопол Йоан ХII Козма. Тук той е забелязан от Михаил Глава Тарханиот във времето,
в което пълководеца наблюдава възстановяването на манастира „Св. Йоан Предтеча”. Михаил Глава съдейства за избирането на Йоан ХII Козма за игумен на известния манастир „Св Богородица-Паммакаристос” в Константинопол. По-късно
Йоан ХII е избран за Константинополски патриарх (1294–1303). След оттеглянето си от патриаршеската катедра той се връща в Созопол и изживява последните си дни в обителта на „Св. Йоан Предтеча” на Големия остров. В този
период Йоан ХII Козма, който междувременно е пленен от българския цар Теодор
Светослав при превземането на Созопол, изпълнява и дипломатическа мисия на
българския цар Светослав Тертер пред византийския император, довела до брака на Теодор Светослав с принцеса Теодора – дъщеря на Михаил IХ Палеолог, през
1307 г. Според Б. Димитров бракът на Т. Светослав и Теодора става в църквата
на манастира „Св. Йоан Предтеча”, а сам Светослав си построява царска резиденция в манастира.24 Важна подробност е, че Йоан ХII Козма умира в Созопол,
почти сигурно в манастира „Св. Йоан Предтеча”.
Един малко известен факт е, че тук, в манастира „Св. Йоан Предтеча”, се за21

Kamperidis, L. The Greek monasteries..., p.153-154; 190

22

Ibid. p.26; 217.

23

Γεδεών, Μ. Πατριαρχικοί πίνακες Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως :
από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης 36-1884, Κωνσταντινουπόλει, 1890, σ.490.

24
Димитров, Б. История на..., с. 144. Това твърдение явно е лична интерпретация на Б. Димитров и не може
да бъде документално потвърдено.
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монашва роденият в Анхиало (Поморие) бъдещ вселенски патриарх Йеремия II
Транос.25 Наричан от съвременниците си Слънцето на Изтока, патриарх Йеремия, подобно на св. Нифон, три пъти е качван и свалян от патриаршеския
престол в Константинопол (1572–1579; 1580–1584; 1587–1595). Патриарх Йеремия
е човекът, въздигнал Руската църква от ранг на митрополия в патриаршия. Той
никога не забравя манастира, от който е започнал своя духовен път, за което
свидетелстват неговите достигнали до нас четири документа – сигилии и писма, предназначени за обителта на „Св. Йоан Предтеча”.26 За любовта му към
манастира свидетелства и фактът, че когато моли за финансова помощ руския
император Фьодор I Иванович, той иска такава и за своя манастир „Св. Йоан
Предтеча” в Созопол.27
В манастира е погребан и узурпаторът на патриаршеския трон в Константинопол бивш Созополски митрополит Йоаникий. Митр. Йоаникий използвал отсъствието на патриарх Йеремия I, който заминал за Йерусалим на поклонение
и липсвал повече от 6 месеца, и заел катедрата му.28 Остава в историята
като Йоаникий I, Патриарх на Константинопол (1546). Със завръщането на
Йеремия I патриарх Йоаникий I е свален и низвергнат от сан, заточен в манастира „Св. Йоан Предтеча”, където починал. Скоро след неговата смърт
тялото му е извадено, за да му се прочетат отпустителни молитви. Тялото
му изглежда, че не се е било разложило, и това предизвикало любопитството на народа, който идвал да гледа зрелището. Това принудило монасите в
манастира да го препогребат дълбоко в „основите на стената” – вероятно
стената на храма.
Освен Вселенски патриарси манастирът дава и много други висши клирици
на Църквата. Известни са ни имената на митрополита на Никея Порфирий I, на Созопол и Мидия Теодосий, на Анкара Партений и др., които са били
монаси в „Св. Йоан Предтеча”. В Созопол е бил заточен през 1081–1082 г.
митрополитът на Халкидон Лъв, който се опълчил на император Алексей
Комнин, защото заграбил църковната съкровищница. Дали е бил заточен
конкретно в манастира „Св. Йоан Предтеча”, каквато често е била практиката в по-късни години, или на друго място, засега не можем да отговорим. Манастирът „Св. Йоан Предтеча” вероятно е бил посетен и от св.
Григорий Синаит, който е търсил обител за уединение в Созопол, преди
окончателно да се установи в Парория. От житието му се вижда, че той
прекарва известно време в Созопол, където е посетен от инока Амирали,
който му съобщил, че недалеч от града има прекрасни условия за уединен
живот. От житието на светеца знаем също, че той е бил в близки отношения с императорското семейство и преди всичко с монаха Атанасий Па25

Свидетелството за това се съхранява в един отчетен документ от 29 април 1593 г. Виж: Сношение России с
Востоком по делам церковным, т. 1, СПб, 1858 г. с.268
26

Любопитно е, че един от малкото Константинополски патриарси с български произход, Митрофан ІІІ, дава на
манастира три документа.

27

Сношение России…, с.268.

28

Според правилата на Църквата се забранява на архиерей да отсъства повече от 6 месеца от епархията си.
Ако стори това, трябва да бъде отлъчен, освен в случаите на болест или на служение в патриаршията.
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леолог, чичо на Йоан VIII Палеолог и Андроник III Палеолог. От хрисовула на
Йоан VIII Палеолог виждаме, че Атанасий Палеолог е основател и игумен на
манастира „Св. Апостоли и св. 20 000 мъченици” в Созопол, към който манастир като метох е придаден и манастирът „Св. Кирик и Юлита”. Можем
да предположим, че Атанасий се е опитвал да задържи св. Григорий, чиято
слава вече била огромна, при себе си и за целта му е предложил да остане
в някоя от неговите обители или в манастира „Св. Йоан Предтеча”, който бил най-недостъпен и уединен и би подхождал най-добре на духовните
тежнения на светеца. Вярно е, че в житието на светеца липсват подробности от престоя му в Созопол, но трябва да се има предвид, че авторът
на това житие – патриарх Калист I, описва тази част от живота на преп.
Григорий, на която не е бил пряк свидетел, лаконично и без всякакви детайли. Засега можем само да предположим, че манастирът „Св. Йоан Продром”
е бил посещаван и от другите парорийски ученици на св. Григорий Синаит
по време на престоя им в Созопол на път за Константинопол – като св.
Теодосий Търновски, св. Ромил Бдински, Иларион, Давид Дисипат, Дионисий
и др. Акад. В. Гюзелев твърди, че самият Давид Дисипат е от Созопол, но
не посочва източник.29 Монашеската култура на движение, формирана през
Средновековието, прави съвсем основателно предположението, че духовници с утвърдено църковно съзнание като гореизброените светци не биха
пропуснали да посетят най-авторитетния манастир в мястото, където
пребивават.
Манастирът „Св. Йоан Предтеча” е бил и един от големите литературни
центрове в Европа през Средновековието. В него е бил изграден скрипторий,
където талантливи монаси са писали и преписвали десетки църковни книги.
Особено значим става този център в периода ХV – началото на ХVII в., от
който са достигнали до нас доста ръкописи, отличаващи се с много висока калиграфска стойност. Красиво изписаните книги върху хартия и пергамент са
били търсени в Константинопол, на Света гора, Москва и други големи християнски центрове. В манастира „Св. Йоан Предтеча” по поръчение на Медичите
(конкретно на Лоренцо Медичи), за да попълни колекцията на изградената от
тях библиотека Лаврентинана във Флоренция, през 1491–2 г. идва известният
учен и дипломат Янус Ласкарис и закупува според записките му няколко ръкописа. Част от ръкопис от манастира „Св. Йоан Предтеча” е в колекцията дори
на принцеса Кристина Шведска (1626–1689). Досега бяха известни 40 ръкописа
от о. Халки и още 5–6 съхранявани във Ватикана, Флоренция, Москва, Мичиган,
Константинопол и др. Нашето проучване in situ на ръкописните каталози от
о. Халки, показа, че само там броят на ръкописите от манастира „Св. Йоан

29
Гюзелев, В. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България ХІІІ – ХІV в. София, 1985, с. 91. Давид
Дисипат е от приближената до императорския двор знатна фамилия Дисипат. Близък приятел и сподвижник на
св. Григорий Палама. Исихаст и аскет, богослов и писател, съчиненията му за насочени срещу Варлаам и Акиндин и в защита на св. Григорий Палама и неговото учение. Подвизавал се е в Парория заедно със св. Григорий
Синаит. Данните за неговия живот са много оскъдни. По-подробно виж у: Loenertz R. Dix-huit lettres de Grégoire
Acindyne analysées et datées,OCP, 23, 1957, р.114-144; Laurent V. L'assaut avorté de la Horde d'Or contre l'Empire
Byzantine, REB, 1960, t. 18. p.145-162; Дисипат, Давид. Полемические сочинения. История и богословие паламитских споров (ред.-съст.Д.Бирюков, А.Поспелов). Smaragdos Philocalias 9, Москва, 2012.
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Предтеча” е много по-голям – 57 ръкописа30, нещо, което се потвърди от издаденото наскоро фундаментално двутомно изследване върху тези ръкописи.31
Нещо повече, в библиотеката от о. Халки съществуват повече от 20 анонимни ръкописа, чиято принадлежност все още не може да бъде установена.32
Много е вероятно сред тях да има още ръкописи, принадлежали на манастира
на „Св. Йоан Предтеча” в Созопол. Така днес въпреки превратностите на времето и интензивното ограбване на манастира от генуезци, османски турци и
казаци до нас са оцелели и достигнали близо 70 ръкописа от „Св. Йоан Предтеча”. Уверено обаче можем да твърдим, че техният брой е бил многократно
по-голям.
Историята на манастира „Св. Йоан Предтеча” в Созопол през периода ХIV–
ХVII в. е изключително динамична и изпълнена с трагични събития. На 18
декември 1351 г. Созопол е превзет от генуезците.33 Градът бил оплячкосан,
църквите и манастирите обругани, ограбено било всичкото злато и сребро,
житните запаси, част от бедните жители били отведени в робство, знатните пък разменени срещу откуп. Поради оказаната съпротива от страна на
созополчани, генуезците искали да опожарят напълно града, но срещу голям
откуп той бил спасен. Липсва конкретна информация дали и доколко е пострадал манастирът „Св. Йоан Продром”, но предполагаме, че като островна обител на входа на Созопол, той става първата жертва на генуезкия флот. През
1366 г., след продължителна обсада, Созопол е превзет от флота на Амадей VI
Савойски. Липсват конкретни данни за отношението на „зеления граф” към
манастира „Св. Йоан Предтеча”, но предвид действията му, примерно, в Несебър, можем да предположим, че манастирът едва ли е избегнал ограбването.
Превземането на Созопол от османските турци в 1453 г. води след себе си
не само до пълното разграбване на манастира, но и до неговото разрушаване
и запустяване за няколко десетилетия.34 Тези разрушения са зафиксирани и
от археолозите.35 Многобройните военни походи на османските войски носят
нови опасности за монасите. През 1594 г. те са принудени да напуснат манастира си „Св. Йоан Предтеча” и да се установят в своя метох „Св. Николай”
в Яш.36 Походът на османската армия в Молдовлахия обаче ги застига и там.
Манастирът „Св. Николай” сериозно пострадва, а монасите са принудени за
пореден път да бягат – този път в Москва.37 През 1598 г. монасите успешно
30

Μιτρ. Αθήναγορας, Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν Χάλκης Μονής τής Παναγίας, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (ΕΕΒΣ), 10, 1933, σ. 236-293; 11, 1935, σ. 151-191; 12, 1936, σ. 285-316; 13, 1937, σ. 50-64. Τσακοπουλος, Α. Περιγραφικός Κατάλογος τών χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τού οίκουμενικού Πατριαρχείου. Α. Τμήμα
χειρογράφων Παναγίας Καμαριωτίσσης, Istanbul, 1953; Γεδεών, Μ. Σημείωμα περί Καμαριωτίσσης, Εκκλησιαστική
αλήθεια, 26, 1902, σσ.473-475, 482-486.
31

Kouroupou, M., P. Gehin, Catalogue des manuscripts..., vol. 1. p.63-418.

32

Ibid.

33

Гюзелев, В. Очерци върху историята на Българския североизток и Черноморието (края на ХІІ – началото на
ХV в.). София, 1995, с.44

34

В писмо на патриарх Дионисий І от 1489 г. се казва, че манастирът е бил руини при първото му патриаршество 1466–1467 г. Kamperidis, L. The Greek monasteries..., p.45, 79.

35

Петрински, Ив. Манастирът..., с.178.

36

Такава е интерпретацията на събитията на гръцкия професор Д. Валаис: Βαλαής, Δ. Το εργαστήρι..., σ.184.

37

Ibid. p.184-185.
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се завръщат в обителта си в Созопол. Въпреки сътресенията в този период
манастирът има голямо братство. През 1593 г. в един източник е посочено,
че монасите са били 150.38 Руски извор от същата година посочва, че броят
на монасите е бил дори 170.39 Само за сведение ще посочим, че в същия период
големият манастир на „Св. Йоан Богослов” на остров Патмос има едва 100
монаси.
Нова трагедия сполетява манастира „Св. Йоан Предтеча”, когато при поредния си грабителски набег по Черноморието през 1623 г. казаците със
17 от своите лодки (чайки) опустошили първо Несебър, след това Ахтопол,
а на връщане спрели на острова, обрали манастира и пленили монасите от
„Св. Йоан Предтеча”.40 Монасите били отведени в Созопол и така казаците
принудили жителите на града да им дадат откуп. От Созопол казаците отплавали за Несебър, като преди това обрали и манастира „Св. Анастасия” на
острова срещу Бургас. Били застигнати обаче от буря и всичките им лодки
потънали, преди да достигнат Несебър. Спасил се само техният атаман,
който с плуване се добрал до нос Емона (Емине). Шест години по-късно, през
1629 г., след поредния си набег по Черноморието, достигнал дори до Босфора,
казаците на връщане са изненадани от османския флот при Созопол.41 Сто и
петдесет казаци се укрепяват в манастира „Св. Йоан Предтеча” и отбиват
в продължение на 8 дни атакуващите ги близо 5 хиляди еничари. На осмия ден
пристига подкрепление от други казаци, които принуждават османците да се
оттеглят и спасяват своите другари. Силно раздразнени от това, османците разрушават манастира, за да не може повече да бъде ползван от казаците
като убежище. Част от монасите са избити, а други предадени в робство –
като гребци във флота.42 Оцелелите монаси били откупени за огромна сума за
онези времена 5000 талера – ефимки.43 Монасите събират малкото си оцеляло
имущество и се отправят за манастира на „Св. Богородица Камариотиса”
на о. Халки, който става за тях нова обител.44 Сред предметите, оцелели
от последния и окончателен погром над манастира „Св. Йоан Продром” край
Созопол и пренесени от монасите на о. Халки, освен ръкописите, които вече
споменахме, има четири прекрасни икони – на Христос Спасител, на Св. Богородица, на св. Йоан Предтеча и на св. ап. Петър и Павел, сребърна ръчна кадилница (κατσί) с плочка на дръжката с изображение на „Св. Йоан Предтеча”,
позлатена сребърна рапида, голям дървен кръст, позлатен сребърен дискос и
два бронзови свещника, всички с дарителски надпис върху тях.45 След близо четири десетилетия, през 1668 г., на връщане от Москва, за да отдаде своята
почит на останките на известната обител на светия пророк „Йоан Предте38

Πατρινέλης, Χ. Αλλες μεγαλες μονες. In: Ιστορία τού Ελληνικού Εθνοθς, τ.10, Αθήνα, 1974,σ. 141

39

Сношение России…, с.268.

40

Королев, В. Босфорская война, Москва, 2013, с.172-173.

41

Королев, В. Босфорская..., с.465-475.

42

Сношение России…, т.2, с.243
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Ibid.
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Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, Υπόμνημα ..., p.16-17.

45

Ibid. p.81-83
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ча” на Големия остров срещу Созопол, тук ще спре Антиохийският патриарх
Макарий, който чрез устата на своя син дякон Павел (преди да бъде избран за
патриарх, Макарий е бил свещеник) ще разкаже за последните трагични дни
на обителта.46
Това е общата картина на драматичната съдба на този голям монашески център по нашите земи. Тя предстои да бъде разгърната в множество отделни
изследвания, които ще възстановят и популяризират историята на островния
манастир и вярваме, ще го превърнат в неизменна дестинация на културния и
религиозен туризъм по нашето Черноморие.
Статията се публикува с незначителни съкращения.
Пълният текст ще излезе в интернет портала
Двери на православието.

46

Paul of Aleppo, The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch, vol. II, London, 1836, p.423.
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Владимир Градев

Фрагмент за Великия
инквизитор
Не видях светлина, по-светла от мълчанието,
не чух дума, по-съвършена от отсъствието на думите.
Абу Язид ал Бистами
Идва миг, когато ужасът, който животът ни вдъхва, ужасът за неговия мрак,
всемирен мрак, надхвърля всеки негов дар, всяко усещане за смисъла или ценността му. Това е мигът на искреността, мигът, в който приближаваме абсолютното не от суета или изгода, а от чиста искреност.
В кръчмата „Столичен град“ Альоша Карамазов се запознава със своя по-голям
брат Иван, богоборец с изящни маниери и пламенно слово. По-големият Карамазов не отхвърля съществуването на Бог, а на сътворения от Него и оставен в
плен на злото и болката свят. Страданието на невинните прави за него вярата
в Бог неморална, а любовта към ближния, волен злодей или неволен съучастник
в злото, невъзможна. Иван не отхвърля, че Бог има Своите основания да допуска и най-безсмислените и жестоки мъчения, за които разказва и които и днес
пълнят криминалната хроника. Той приема дори, че Спасителят ще изтръгне от
бездната онази осанна на Господа, която ще събере във вечния живот палача и
жертвата, ала отказва да се присъедини към хора. Скандалът на злото не може
да служи на никаква, без значение дали земна или небесна, цел. Бъдещото щастие, тогава, когато Бог установи в края на времената „всеобщата храмония”,
не ще може да изтрие и една детска сълза от цялата изстрадана на земята
мъка и болка. А и да можеше, творението би станало само още по-чудовищно и
скверно от това. Мнозина биха казали на Иван: стига, не прекалявай, та какво
значение има такава нищожна дреболия като едно разплакано дете в съвършения
всемир? Всеки, който разсъждава така, е нравствен слепец, защото, неспособен
с чувството си да се пренесе в това незначително плачещо създание, той не
вижда в неговото страдание мотив за възмущение от Всемогъщата сила, която
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е дала живот на едно малко, неразумно и беззащитно същество, за да го унижи
и накара да страда.
Всъщност атеистът Карамазов е много повече и по-дълбоко религиозен от мнозинството, които заявяват, че са такива. Въпросът за Бога не го оставя безразличен. Занимава го упорито, безпокои го непрестанно, измъчва го до полуда. И
той бленува за един разположен по оста на истината – добротата – красотата
и поддържан от Божията десница свят, ала честността го заставя да каже, че
такъв свят просто не съществува, в противен случай той пръв на драго сърце
щеше да го възпее. Възмущава се и се бунтува заради това, което най-страстно, но напразно желае. Богохулства и проклина, защото светът болезнено се
нуждае от водителството на Духа, ала каквото и да твърди религията, той
това водителство не го открива, него просто го няма. Разобличава творението като жестоко и сбъркано и заключава, че то не е трябвало и не трябва да
съществува.
Присъдата на Иван е безапелационна, ала съвсем не е последната дума в напрегнатия диалог в кръчмата. Альоша, който в Братя Карамазови изразява добротата и простотата на вярата, не кори брат си за неговото безбожие, дори не му
противоречи. Добре разбира, че именно отвращението от света такъв, какъвто
е, карат Иван да го отхвърли. Не търси и да оправдае Бог, само припомня, че
може да прости Този, който, съвършено невинен, е дал Своята кръв за спасението на „всички и всичко”. Наистина, страданието на невинните е ненужно и
по никакъв начин не може да бъде инструментализирано. Да, то толкова малко
може да бъде обяснено и сведено така до нещо друго, че Бог, вместо да открие
основанията за съществуването, сам слиза долу на земята и се натоварва с
него на Кръста. Разумът на Иван прибързано извежда от скандала на злото
провала на творението и абсурда на света, защото, ако светът действително
беше абсурден, тогава просто нямаше да има скандал. Альоша стига до по-дълбокото и трагично прозрение, че скандалът на злото измъчва Бог, Който страда и скърби с жертвите. Любовта му към тях, паметта, в която ги съхранява,
съвсем не са превръзка на очите, а гвоздеи в ръцете Му. Затова Той единствен
има силата и правото да прости.
Слабостта и безпомощността на Христос на Кръста показват, че злото
не може да бъде победено със сила от доброто, но може да бъде изкупено и
превъзмогнато със споделената болка и страдание, единствени средства за
познание и възраждане в цялото творчество на Достоевски. Да, Творецът от
любов и жал към творението се е превърнал в Изкупителя, минавайки буквално в човека. Щом Бог е успял да изстрада докрай целия ужас на човешката
участ, тогава Той, именно в тъждеството Си с човека, има правото и може
да прости и изкупи болката и страданието. Альоша не се бои да отъждестви
Бог с човека, защото вярва в Христос, в Когото се е въплътил най-светлият
лик на Бога, Този на Изкупителя. Тази негова вяра, дори сама по себе си и
независимо от съответстващата  „реална реалност”, е напълно смислена и
нравствено будна.
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По-големият Карамазов е съгласен, че Христос истински обича хората, които
изобщо не са за обичане. Той обаче е Бог, а ние сме само човеци, твърде човеци, и Неговата изкупваща любов „е невъзможно чудо на земята“. Диалогът,
изхождайки от крайностите на Бог и злото, е стигнал до два противоположни
извода: „Щом злото съществува, то няма справедливост и следователно няма
Бог” и „Злото съществува и е непоносимо, следователно има Бог”. Иван не продължава обаче спора pro et contra1, за бунта и вярата или „за богохулството и
неговото оборване”2, с нови аргументи, а разказва съчинената от него поема
за Великия инквизитор, която изглежда на пръв поглед далеч от водения досега
разговор.
Всъщност тази странна поема е втората част от богоборческото слово на
Иван. В първата част, изхождайки от идеята за Твореца, той е разобличил
довелия го до бунта срещу Бога провал на творението. Сега, разказвайки легендата за дошлия на земята Изкупител, той разобличава породилия неговото
антихристиянство провал на изкуплението.
Разказът за Великия инквизитор е изумителен conte philosophique, връх в творчеството на Достоевски, а и в цялата световна литература и мисъл, чието
съдържание никой – нито разказвачът, нито слушателят в кръчмата, нито читателят, нито дори авторът на романа – не може докрай да улови, разказ, в който
винаги остава нещо тъмно, нещо тревожно, което не дава покой. Сфинкс, той
отговаря най-вече когато ни пита.3
Действието се развива през ХVI век, преломното и страшно време на Реформацията и религиозните войни, в Севиля. Въздухът в града на Дон Жуан
е изпълнен с „лимонов аромат и дъх на лавър”, ала вместо веселие и любов
цари страхът от Инквизицията, която всеки ден пали кладите ad majorem
Dei gloriam.4
Тълпата, вече възбудена, се стича към централния площад, за да присъства на
поредната масова екзекуция. Но ето че по още жарките от последното деяние на вяра5 „стъгди на града“ внезапно се явява, въобразява Иван, едно ново
пришествие, incognito Христос, „възжелал поне за миг да посети децата свои”.
Нечаканият странник върви, без да каже и дума, ала всички веднага Го разпознават. Исус, както преди петнадесет века, благославя, изцелява, дарява хората
със Своята любов и доброта. Не, Той не е привидение или илюзия. Казва отново
„Талита куми”6 и връща детето в ковчега към живот.
1

Както се казва книга V от романа, в която е главата за Великия инквизитор. Цитатите от Братя Карамазови
са по превода на Д. Подвързачов и С. Андреев.

2

Достоевски, Ф. М. Писмо до Н. Любимов, май 1879 г.

3

Настоящият прочит на „Поемата за Великия инквизитор” взема предвид и диалогизира с нейните големи
интерпретации от Соловьов, Розанов, Шестов, Бердяев.

4

За най-голяма Господня слава (лат.).

5

Значението на аутодафе (Auto dе fe) на испански език.

6

Момиче, тебе казвам, стани (Марк. 5:41).
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Точно в този миг пред катедралата минава облечен не във великолепния пурпур
на кардиналските си одежди, а в старото си грубо расо не кой да е, а Inquisitor
Maximus, висок изправен старец с изпито като в старите икони лице на светец
и изпепеляващ поглед.
Какво е да си инквизитор? „Какво е да си прилеп?”, пита в едно свое есе7 философът Томас Нейгъл и отговаря, че никога няма да узнаем това, защото феноменологически е невъзможно да се надхвърли перспективата на първото лице.
Намирам, че е напълно прав, и от поемата на Иван също няма да научим какво
е да си инквизитор. Ала не това е целта на писателя, на голямата литература
въобще. Представяйки ни това, което злото мисли за себе си, Достоевски ни
помогна да осъзнаем собствените си нагласи и опит в срещата с най-чуждия и
далечен етос, който можем да си въобразим. Още повече че можем истински да
схванем тайната на злото само откъм самото зло, следвайки неговите движения и развития.
Нещо повече. Достоевски с легендата за инквизитора пророчески скицира „идеалтипа” на владетеля, чиято зловеща сянка още витае над света. Ала разбирането в дълбочина, в цялата страховитост на този ужасяващ образ, изисква
най-напред абстрахиране от историческия и собствения ни емпиричен опит.
Инквизиторът не е Торквемада или Робеспиер, не е Сталин, нито Мао. Да, и
техните деяния са ужасяващи, ала личностите им са нищожни, по човешки твърде нищожни. Великият старец представлява „идеята” на тяхното историческо
битие. Демоничната сила на тази идея е направила възможно осъществяването
на чудовищните им планове. Злото, simia Salvatoris8, е най-успешно под обвивката
на доброто.
Инквизиторът също веднага разпознава в чудотвореца Христос. Няма нужда да
казва „Ето човекът”, вдига само пръст и стражите Го залавят и отвеждат в
тъмницата. На никого от тълпата не минава и през ум да се опита да Го защити или поне да протестира, „дотолкова вече народът е научен и покорен и трепетно послушен”, и всички скланят доземи глави, за да получат кардиналската
благословия.
По-късно, вече в покоя на тъмната и нежна нощ, инквизиторът слиза в тясната
сводеста килия. Дълго се взира в лицето на тайнствения затворник, после оставя светилника на масата и пита: „Това Ти ли си, Ти ли си?”. Не получава отговор. Пък и старецът не желае да слуша: „Не отговаряй, мълчи. Пък и какво ли би
могъл да кажеш? Аз знам много добре какво ще кажеш”. Той знае всичко, остава
му само да умре. Да се покае? Не, да говори.
Говори дълго. Говори само инквизиторът. Речта му е стройна и последователна, с
желязна теолого-политическа аргументация. Фразите са уверени, настъпателни, но понякога през бързо отметените като мъртви листа думи прозвучава и
7

Nagel, Thomas What Is It Like to Be a Bat? in The Philosophical Review, Vol. 83, No. 4, 1974.

8

„Маймуна на Спасителя” (лат.), както често наричат дявола Отците на Църквата.
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нотка на печал. В ясното и трезво разсъждение на този строг ум няма и сянка
от заблуда, никакво заслепение. Инквизиторът, senex sapiens9, знае и разбира, не
е като палачите на Кръста. Сега, стигнал до края на своя път, иска не да се
изповяда, а да открие кътаната цял живот тайна, която го е направила велик
и му е позволила да държи в ръцете си съдбините на света. Тази тайна гласи,
че хората са движени от една основна грижа: „Пред кого да се преклонят?... да
намерят такова нещо, че всички да повярват в него, и то непременно всички
заедно. Ето тази потребност от общност на преклонението е и най-главното
мъчение за всеки човек еднолично и като цялото човечество още от началото
на вековете”.
Сатаната, жадувайки от гордост за най-висшия ранг, постига превъзходството,
принизявайки другите. Затова заразява Адам с бацила на покорството. Учи го да
не бъде арогантен и да се преклони пред Всевишния, а след това йерархически
да подреди и заключи всичко съществуващо в „голямата верига на битието”.
Йерархията, свещеният ред, степенува местата, ролите, функциите. Превъзходството в нея е по ранг. Тя е власт на висшестоящия над по-нисшестоящия.
„Бог е велик!” Славейки Всевишния, човекът и себе си въздига и колкото повече
гледа света с очите на Сатаната, толкова повече йерархия вижда в него: мъже
над жени, стари над млади, бели над черни и пр., и пр.
Дошлият на земята Христос учи хората да станат пак деца, волни птички, които не знаят йерархия и власт. В действителност християнството не е за онова, което имаме, а за това, което трябва да оставим. Въплъщението, изходът
на Бог от самия Бог, е бягство от всяка йерархия и власт. Самият Христос е
никой, най-обикновен човек, роден в семейството на дърводелец, напуснал и това
семпло жизнено поприще, за да се довери, изхождайки от равенството на всички
твари пред Бога, на човешката свобода.
Инквизиторът обаче е наясно с покварената същност на човека и е убеден, че
всеки, който го смята способен за свободен живот, или лъже, или никога не го е
познал. Затова упреква саркастично Христос: „Вместо да завземеш свободата
на хората, Ти я умножи и обремени с мъченията  душевното човешко царство
вовеки”. Свободата води до безредие в обществото поради хаотичното роене
на личните вярвания и до полудяване на индивида поради непрестанното безпокойство на сърцето и вътрешното терзание, най-ярък пример за което ще
бъде самият Иван Карамазов. Unus Christianus, nullus Crhistianus.10 Затова, за да
предпази човека и обществото от опасностите, съблазните, злочестията на
sola fide11, инквизиторът е прибрал Христос, този hors la loi12, на сигурно и добре надзиравано място. Така е неутрализирал подривното Му въздействие и в
същото време е запазил легитимиращата власт на неговия култ. Един ловък
тактик не се отказва никога от нищо, освен ако то е напълно неизползваемо.
9

Мъдър старец (лат.).

10

„Един християнин – никакъв християнин” (лат.).

11

„Само вярата” (лат.), основен принцип на Реформацията.

12

„Извън закона” (фр.).
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Християнството още не е стигнало дотам.
На вярата, която възпламенява сърцето и взривява ума, на свободата, която
бунтува масите и разделя града, Великият инквизитор противопоставя евдемонията, постигането на човешкото щастие и мира на земята. Не отхвърлил
свободата на вярата от любов към себе си – на аскетичния старец му е чуждо
самолюбието, не го прави и от libido dominandi13, а от любов към всички: за хората, за тяхното щастие той е избрал сигурността срещу свободата.
Инквизиторът познава издълбоко света и човешката душа и изкристализира цялата си мъдрост в една мисъл: „Има три сили, единствени три сили на земята,
които могат навеки да победят и да пленят съвестта на тези слабосилни бунтовници в името на собственото им щастие – тези сили са: чудото, тайната
и авторитетът”. Затова той и неговите предшественици са поправили делото
на Христос и са го основали върху тях.
Действително, Църквата е основана не на любовта на възложилия главата си на
сърцето на Господа14 ученик, а на твърдостта на превърнатия в камък човек, на
Петър, който „мисли за онова, що е човешко”15, защото болезнено носи в себе
си тежестта на човешкото. И който се страхува, по човешки се страхува и от
страх предава и Този, когото обича. Затова не може да повярва на ушите си, когато му е наредено от Господ тъкмо той „да пасе овцете Му”. Трябват му ясни
указания, за да успее с безкрайни криволичения и падания да Го следва.
Друга е антихристовостта на инквизитора, неговата идея за човека и Бога
изцяло противостои на Богочовека Исус Христос. Той е антихристът, който
гнезди във всеки искащ със сила да наложи Царството Божие „съвършен” християнин.
Достоевски е чужд на баналното представяне на Църквата като предателство
на делото на Христос, още повече че през нейното порутено здание той с
тревога вижда бързо и заплашително издигащата се фасада на социализма, зад
която знае, че е само жадният за власт нихилизъм. Времето трагично му даде
право, превръщайки тъкмо Русия в люлка и клетка на комунизма.
Да, ако Църквата е здание, действително „чудото, тайната и авторитетът” са
в неговите основи. И точно в описания от инквизитора ред: първо чудото, после
тайната, накрая авторитетът, върху който в крайна сметка всичко се държи.
Именно тях трите е предложил „страшният и умен дух” в пустинята на Христос. Това не са били никакви изкушения, а трите неща, от които човечеството действително се нуждае, за да не бъде повече измъчвано от глада,

13

„Желание за господство” (лат.).

14

Срв. Иоан. 13:23.

15

Виж Мат. 16:23.
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безредието и съмнението. Затова, о, „ужасяващи тайни на Църквата”16, тя е
приела онова, което Христос е отказал, и е получила в замяна „Рим и мечът
на кесаря”, духовното и светското господство, нужни на отговорния пастир,
за да води непокорното човешко стадо по пътя му на земята, вместо да чака
края на времената.
Първото предложение е дошло от глада. Още в пустинята магическите рецепти
на Сатаната са могли да решат проблема за насъщния, като превърнат камъните в хляб. А Той им е обещал само надсъщния хляб на свободата, ала колцина са
гладни за него, след като той не пълни ничий стомах? Всъщност Христос никога
не е бил безразличен към глада на човеците, но дори когато нахранва събралото
се множество, Той не превръща камъните в хлябове, а умножава самите хлябове,
свещенодейства чрез плода на човешкия труд, без да къса като днешния технологически deus ex machina връзката с природата. При това Христос нахранва,
без да иска нищо в замяна, давайки възможност сам човек да избира, без да
зависи от материалното.
Второто предложение на Сатаната е било императорската власт върху целия
свят. Синът човешки, вместо да приеме, е проявил свръхчовешкия хюбрис да
даде на човека безпорядъка на собствената му свобода. Старият духовник обаче
не обича абстрактно свободата, а със строга и меланхолична любов конкретно
обича тези жалки и тъй злочести създания хората, които повече се страхуват
от смъртта, отколкото ценят живота. Докато Христос, отказвайки „меча на
кесаря”, се е отнесъл твърде сурово с хората, чийто живот е не само гладен и
мизерен, но и измъчван от страха и несигурността. Хората по природа са лоши.
Заразени от беса на „радикалното зло”, те са вълци едни за други и им е нужен,
за да ги пази от тях, Големият вълк, който Хобс нарича Левиатан, друго име на
Великия инквизитор. Страхът, тайна на властта, поражда благоговение и преклонение пред господаря: primus in orbe deos fecit timor17.
Основна предпоставка на всяко господство е, че хората само говорят, че искат
да са свободни, но винаги доброволно полагат свободата в краката на онези,
които им дават сигурност, издигайки здрави стени около техните тревоги и
безпокойства. Политиката в перспективата на страха се основава не на всеобщия стремеж към „върховното благо”18, а на всеобщото бягство от „върховното зло” на несигурността за собственото съществуване в по-малкото зло на
ограничаването на свободата.
Инквизиторът е избрал по-малкото зло, защото само палачът, „ужас и връзка
на човешката общност”19, е в състояние да овладее бесовете на хаоса и разрушението, да превърне вълците в агнета, да изправи най-накрая това криво
16

„Ecclesiae horribilia secreta”, за които виж Спиноза, писмо LVXXI.

17

„Страхът пръв в света създаде боговете”, Стаций, Тиваида, III, 661.

18

Виж Аристотел, Политика, I, 1.

19

Joseph de Maistre, Les Soirées de Saint-Petersbourg in Œuvres complètes, Lyon, Librairie générale, 1891. t. IV,
p. 33.
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дърво20 човека. А онова, което не може, ще изгори. Затова утре той ще запали
и Неговата клада.
Още Платон постулира, че хората, за да има ред и хармония в обществото,
трябва да вярват в едни и същи неща. За инквизитора еретици са всички онези,
които, избрали да вървят по свой собствен път, поставят под въпрос единомислието на догмата, вече готовата, окончателно установената и кодифицирана
истина, норма на света и норма на Бога и подриват авторитета на Църквата,
извън която няма спасение.
Именно авторитетът, а не властта, духовната, а не физическата сила, е залогът на третото, последно, предложение на духа в пустинята. Инквизиторът
знае, че без духовна власт никой ред не може трайно да устои. Несъмнено,
разпределението на благата и страхът от наказанието е в основата на всяка
власт, ала господството е винаги пропорционално на илюзията на свободата.
Затова децата трябва да се учат винаги да казват истината, но старците
знаят, че истината е тъкмо онова, което никога не трябва да се казва.
За инквизитора историята на царството на човека е постепенното осъществяване на трите предложения на „великия дух”, от което възникват чудодейните
утопии, всесилните вождове, безотказните системи на тоталното дресиране.
Той е сигурен, че установяването на пълното господство на истинската религия
ще обедини, умиротвори и хармонизира света, ще даде на човечеството жадуваното всеобщото щастие.21 Затова той и предшествениците са осъзнали, че за
да направят действително щастлива цялата човешка massa damnata22, трябва
не да благославят свободата, а да я снемат от плещите на хората и сами да
поемат страшното  бреме. Старият кардинал се обръща рязко към Затворника
и Го призовава: „Осъди ни, ако можеш и ако смееш!”.
А Христос? Дори Неговият надзирател признава с дързостта на своето предизвикателство, че Той единствен има право да съди. „Старикът би искал онзи
да му каже нещо, макар и горчиво, страшно.” Ала Христос „не отговаря на нито
една дума”23 от заплахите, укорите, въпросите. Божественото само по себе си
е мълчаливо. Не се обяснява, не се оправдава. Мълчание, което не отрича света,
а го преобразува, позволявайки ни да видим или по-скоро да „чуем” всички неща
под вида на мълчанието на Отец, отразено в това на Сина. Мълчание, което
пренася отвъд битието, там, където минава Духът, за Който „не знаеш отде
иде и накъде отива”24. Мълчанието на Исус е Неговият начин да „предаде” духа
и да ни го дари.
Инквизиторът най-сетне спира да говори. Какво друго? Как да излезе от тази
20

Кant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht , § 6.

21

Това е големият проект на Антихриста в кратката повест, с която завършват Трите разговора на Владимир
Соловьов.
22

Прокълната маса (лат.).

23

Мат. 27:14.

24

Иоан. 3:8.
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силова игра, от това мълчание? О, ще свърши, ще доведе процеса до края. А той
самият ще се погребе тук за три дни и три нощи, преди да прекрачи обратно
прага.
Ала изведнъж затворникът „мълчаливо се приближава до старика” и леко го целува по безкръвните устни.
Какво?!
Да, суровият старец трепва накрая, почувствал, че страданието му е докоснало
затворника. Помръдва устни, навярно за да ги изтрие, ала „целувката гори на
сърцето му”. Какво от това? Нима разумът знае основанията на сърцето?25
Няма диалектика. Христос не обръща „не” в „да”, не прави негативното позитивно. Сянката остава зад светлината…
Инквизиторът отваря вратата и Му нарежда да „върви и да не идва повече…
никога, никога”. Христос – това е финалът на легендата – поема по тъмните
безлюдни „градски стъгди”. Старецът не тръгва подире Му.
Докато слуша, Альоша неведнъж понечва да прекъсне брат си, да възрази за
значенията, които Иван извлича от Евангелието, за пропастта, която брат му
дълбае между Спасителя и Църквата. Този измислен от теб инквизитор, възкликва накрая той, изобщо не е част от Христовата църква. Следващият Христос
не се бори с вика „Бог го желае”26 за победата на Царството, а моли Отец за
Неговото идване.
Не, отвръща Иван, инквизиторът върши всичко това не от воля за власт и любов към земните блага, нали и той е бил в пустинята, където е умъртвил плътта си и подчинил волята си. Там единствено не се е излекувал от любовта си
към хората, от жалостта си към тяхното злочестие, от грижата си за тях. Не,
той съвсем не е безскрупулен тиранин. Човеколюбец, той жертва душата си за
хората. Реалист, той знае суровата истина и се съобразява изцяло с нея. Евдемонист, той е намерил в религията възможно най-добрия ред на земята. Всичко
вече е на негова страна: хилядолетната традиция, авторитетът, непогрешимостта, хуманизмът, социалният дух. Едно само му липсва…
Ох, почти с облекчение възкликва Альоша, твоят Инквизитор просто не вярва в
Бога. Така е, съгласява се Иван и допълва, че дългият опит с човешките дела е
убедил знаещия старец, че само съветите на великия страшен дух биха могли
да уредят хората, тези „недоизкусурени пробни същества, създадени за подигравка“. Злото в инквизитора идва от претенцията му да обича хората повече,
отколкото ги обича Бог.
Накрая на тяхната беседа Альоша става и мълчаливо целува Иван, който въз25

Срв. Паскал, Мисли § 277.

26

Deus le volt, бойният вик на кръстоносците.
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кликва със странен за него възторг: „Плагиат! Ти открадна това от моята поема!”. И той целува брат си от състрадание и любов. Почувствал е, че напълно
зачеркнал идеята за творението и изкуплението, Иван ще завърши в отчаянието и лудостта.
Съществува ли действително възможен отговор на въпросите и отрицанията
на Иван Карамазов? Не е ли твърде слаб този на Альоша? Изцелим ли е изобщо
този краен нихилизъм? Как може вярата да помогне на безверието?
Смисълът на тези напрегнати питания, страстни отрицания, дълги мълчания не
е да покаже абсурда на вярата или суетата на безверието, а tua res agitur27, в
максимална степен да ни изпита, за да разберем можем ли да станем такива,
каквито сме: наистина християни, най-сетне свободни.

27

„Твоето дело се върши” (Хораций, Писма, I, 18, 84).
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През 2010 г. авторката завършва Националната художествена академия – специалност „Реставрация”, а от 2011 г. е докторант към катедра „Стенопис”. Представената тема е част от дисертационно
проучване, проследяващо Тенденциите в развитието на съвременната българска мозайка. Естетическите и технологически новости.

Миляна Стефанова

ХУДОЖЕСТВЕНАТА УКРАСА НА 
КАТЕДРАЛАТА „СВ. ПЕТЪР” –
ГЕНЕРИРАЩ ФАКТОР В
РАЗВИТИЕТО НА МОЗАЕЧНОТО 
ИЗКУСТВО
Разцветът на мозайката в европейското и световно изкуство през XIX–XX в. е
естествено следствие от фундаментални процеси от по-ранен етап. Една от
причините за настъпилата популяризация и експанзия на техниката е успешният
опит мозаечното изкуство да се фокусира в голям световен център, в който
водещи художници, архитекти и изпълнители да си сътрудничат. Резултатът от
общите дейности довежда до създаването на архитектурно-мозаечния комплекс
„Св. Петър” в Рим, който до голяма степен става важна предпоставка за развитието на мозайката. На територията на ансамбъла се откриват и прилагат
нови методи и похвати, усъвършенства се процесът на изпълнение, а в производството на материала настъпват съществени модификации.
От края на XVI в. катедралата „Св. Петър” в Рим се превръща в най-голямата
лаборатория в света, практикуваща мозаечни техники. Самото решение да се
декорира архитектурната структура на базиликата с мозайка маркира важна
промяна в тенденциите и развитието на техниката. Покриването на стените,
сводовете и куполите с цветни мрамори, полускъпоценни камъни и смалт1 е радикална за времето си иновация, инициирана от папа Григорий XIII. Тази сериозна
стъпка в избора и подкрепата на техниката е била знак за поява на нов оптимизъм в Католическата църква след проблема с протестантството. Отваря се
нов цикъл, в който интериорната декорация заема отново фундаментална роля
в политиката на Църквата и осмислянето или реновацията на църковното пространство. Изборът на мозайката се свързва с асоциация за духа на Ранната
1

Цветна стъкломаса.
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църква и християнство, както и с чисто практични причини, базирани на технико-технологичните и естетически особености на материала.
Самият папа Григорий XIII констатирал, че мозайките притежават лукс и повече
блясък и брилянтност от стенописите и несъмнено са по-подходящият материал за папска капела.2 В архива на Fabbrica di San Pietro3 фигурират имената на
365 автори. Работата по декорацията довежда до значима еволюция в технологията и естетиката на мозайката. Първите произведения са реализирани в Грегорианската капела през 1580 г. от Дж. Муциано (фиг. 1). Десет години по-късно
започва декорирането на пандантивите, а авторите са Дж. Веки и Ч. Небия. Куполът на обща площ 15 975 кв.м окончателно е облицован с мозайка от К. Ронкали
и екип от мозайкисти. Следващото столетие е посветено на изпълнението на
мозайките по сводовете и малките куполи в капелите.

Фигура 1: Куполът на Грегорианската капела в катедралата „Св. Петър” – Рим.

До края на XVII в. в украсата на „Св. Петър” се използва „директен”4 метод
на подредба на мозайката, като се следват точно проектите и картоните
на художниците. Съществените промени, определили насоката на техниката,
настъпват в момента, когато се взема решение за подмяна на картините в интериора на катедралата с мозайка. Дейността стартира с трансформацията в
тесари5 на произведенията на А. Саки и Дж. Каландра от Ф. Кристофари в края
на XVII в. През 1727 г. към Fabbrica di San Pietro се открива мозаечно студио6.
2

Mattiacci, G., Saint Peter in the Vatican, Jaca Book 2011 Стр. 154

3

Fabbrica di San Pietro към Ватикана e създадена с указ на Юлий II от 1509 г. с цел контрол и организация на
изграждането, декорацията и поддръжката на катедралата „Св. Петър; http://www.vatican.va/various/basiliche/
san_pietro/it/fabbrica/cenni_storici.htm
4

Подреждане и монтиране на модулите със свързващо вещество върху основата.

5

Градивен модул на мозайката с правилна геометрична форма. Най-разпространеният вид тесар е под форма на куб.
6

Grieco, R. Micromosaici Romani. Roma, Gangemi, 2008.
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Наличието на подобно ателие е свързано основно7 с изпълнението на мозайките
за катедралата, тъй като в началото на XVIII в. настъпват съществени промени в техниката, свързани с формирането на „комбинирания” или „римски” метод.
Този метод се налага по естетически причини, зависещи от дистанцията на
възприемане и от желанието за постигане на имитативен резултат. Дотогава
мозайките са изпълнявани така, че да се възприемат от разстояние приблизително петдесет метра. Такъв ефект се постига с по-едри тесари, голяма фуга,
редеж по формата и рисунката, груба фактура, придаваща живописна вибрация
и подредба на големи едноцветни участъци, които, граничещи един с друг, се
смесват оптически (фиг. 2а). При копирането на картини в мозайка водещо изискване е ненатрапчивостта на техниката, донякъде и нейното обезличаване и
кавалетизация. Имитативната  способност се подсилва чрез минимизация на
модула и фугата и промяна в подредбата (фиг. 2б).

Фигура 2: Имитативна способност на техниката, постигната чрез:
а) оптическо смесване на големи участъци с
б) малка форма на модулите, незначителна
едноцветни тесари
фуга и плътната подредба.

Художниците, въвели и практикували метода, са Ф. Кристофари и дългогодишният ръководител на студиото П. Кристофари. Той провокира към сгъстяване и
намаляване размера на тесарите, както и към един по-разнообразен подход при
живописното и светлосянъчно изграждане. Художниците успешно разработили
сложна техника на създаване на мозайки, известна като „римски метод”. Върху
восъчна плоча, изпълняваща ролята на временна основа, се нанася контурът на
7

Мозаечното студио към Fabbrica di San Pietro развива и образователна дейност, както и изпълнение на
мобилни мозаечни произведения.
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рисунката. След това се осъществява подредбата с точно подготвени тесари,
със съответстващия цвят. Използват се преимуществено квадратни модули,
разположени в хоризонтални редове. Формата на отделни късове и направлението на подредбата се изменят само при моделировката на сложни елементи
от телесни и лицеви части или драпериите. Живописното изграждане се е постигало основно с цвят, а не с форма и специфична подредба на смалта, като
безусловно се е използвал ефектът на оптическо смесване при възприемане от
дистанция. След завършването на мозайката тя се е прехвърляла върху плочи от
гипс, а на по-късен етап – от цимент. Изключително важно е било не само цветовото изграждане, но и текстурата на повърхността, поради което е била полирана след завършване.8 Този начин на работа търпи корекции в процеса на изпълнение, гарантирайки максимална прецизност на желания естетически ефект.
Така мозаечните произведения не разчитат на фактурата при подредбата, на
неравността на материала и артистичността на фугата – особености на практикуваната техника преди XVIII в. Резултатът е гладка равнина с равномерен
блясък и размер на тесарите, имитираща картинна повърхност. Малката форма
на модулите, незначителната фуга и плътната подредба, довежда до неразчитането на компонентите, изграждащи мозайката, и оптическо смесване на цвета,
възприеман дори от минимална дистанция (фиг. 2). По този начин се постига
илюзия за традиционна живописна техника, изпълнена с бои. Новият метод провокира впоследствие и налага изключително разнообразни редежи – по формата,
напряко на формата, хоризонтален, вертикален, диагонален и поанталистичен.
Дейностите по прехвърляне от една основа на друга, т.нар. комбиниран метод,
както и множеството реставрации, свързани с трансфериране на мозайки в катедралата „Св. Петър”, служат за база и формират идеята за възникването на
„индиректния”9 метод.
Хронологията на изпълнението на копията на картините в мозайка започва с
реализацията на олтарната украса на капелата, посветена на св. Вероника, св.
ап. Андрей, св. Лонгин, св. Елена с едноименните произведения на А. Саки и „Св.
Никола” на Дж. Каландра, прехвърлени в мозайка от Ф. Кристофари в края на
XVII в. Това са първите мозайки, изпълнени в „комбиниран” метод и монтирани
на стената под формата на панели и плочи. На следващия етап, от 1710 г. до
1784 г., новият подход се усъвършенства и прилага на далеч по-големи формати.
В началото на периода мозаечните дейности се ръководят от П. Кристофари.
От 1711 г. до 1743 г. неговият колектив изпълнява произведенията: „Кръщението
на Св. Корнелий” по картина на А. Прокачини през 1724 г. и „Св. Франциск” по Доменикино; „Ходене по водата” от Н. Римолини през 1727 г.; „Кръщение” (фиг. 3а)
на Г. Рени – 1728 г.; „Въведение Богородично” от К. Марата през 1728 г.; „Св.
Йероним” и „Св. Себастиан” на Доменикино, в периода 1732–36 г.; „Кръщението
на св. Мартиниан” от К. Марата; „Мъченичеството на св. Еразъм” на Н. Пусен
през 1739 г.; и „Св. Венцеслав” на А. Каросели през 1740 г. От средата на 80-те
8

Grimaldi, A. Saint Peter in the Vatican. Jaca Book 2011, с. 294.

9

„Индиректният” метод включва използването на помощна основа (хартия, картон, платно, фазер и др.),
върху която се копира рисунката от проекта, обърната огледално (обърната в посока ляво – дясно). Модулите
се подреждат, следвайки проекта, фиксират се с обратимо лепило, като между тях се оставя фуга. Подредената
мозайка се обръща с материала към стената и се монтира в прясно нанесената мазилка.
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години на XVIII в. се реализират мозайките на „Св. Василий” от П. Сюблерас през
1751 г.; „Изцелението на сакатия” от Ф. Манчини през 1758 г.; „Преображение”
(фиг. 3б и 4а) на Рафаело през 1759 г.; „Възкресението на Тавита”; „Смъртта
на Ананий” от Дж. Кампиля през 1768 г.; „Чудото на св. Грегорий” от А. Саки
през 1770 г.; „Св. Арх. Михаил” и „Разпятие на св. Ап. Петър”от Г. Рени в периода
1771–84 г.

Фигура 3: Мозаечни копия по картините:
а)„Кръщение” на Гуидо Рени (детайл)
б) „Преображение” на Рафаело (детайл)

Мащабните дейности, свързани с изработка на мозаечни картини, приключват
в началото на XIX в. с копията на „Полагане в гроба” (фиг. 5а) от Караваджо и
„Неверието на Тома” (фиг. 5б) от Д. Посиниано. Двете произведения са изпълнени в периода 1806–22 г. от екип с ръководител В. Камучи. В следващия период в
„Св. Петър” мозаечните дейности се редуцират, свеждайки се до направата на
последните големи мозаечни пана по картинни прототипи – „Св. Йосиф” (фиг. 4б)
на Ф. Д’Амброзио, реализирана от Ф. Гранди и неговия екип през 1885 г., и „Св.
Сърце Христово” на К. Мучоли, изпълнена от Л. Лучието и екип през 1925 г.
Съдейки по сключените договори10, изпълнението на едно мозаечно пано с площ
около 10 кв.м е протичало в рамките между две до пет години от екип от 2–3
мозайкисти. Много от мозайките са преправяни или заменяни с други многократно по естетически или технологични причини. Съществуват множество документи, засягащи скорошната реставрация на направените мозайки – най-вече в
сводовете, т.к. изпълнителите постоянно са експериментирали със свързвате10

Di Sante, A. Saint Peter in the Vatican. Jaca Book 2011.
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Фигура 4: Мозаечни копия по картините:
а) „Преображение” на Рафаело
б) „Св. Йосиф”на Фабрицио д”Амброзио

лите и добавките към тях. Например една от посочените причини е прекомерната добавка на ленено масло към мазилката, което възпрепятства нейното
карбонизиране и отслабва свързващите свойства на материала.11
В продължение на две столетия в катедралата „Св. Петър” множество художници са практикували, уточнявали и усъвършенствали мозаечната технология
и начините  на изпълнение. В края на XVIII в. мозаечното изкуство разполага
с ясно изведена система на реализация, обогатена със значителни нововъведения. Исторически погледнато, въпросната концентрация и съсредоточаване на
мозайка основно на едно място със съпътстващата я структура на организация, производство и изпълнение довежда първоначално до еволюция на технико-технологично ниво. Натрупаните познания, усвоените и успешно приложени
нововъведения неминуемо се отразяват естетически и дават категорично нови
насоки на мозайката. В периода XVI–XIX в. катедралата „Св. Петър” в Рим и в
частност Fabbrica di San Pietro се явяват силен икономически и образователен
фактор, популяризиращ изкуството и техниката, и стимулиращ производството
на материал. В Северна Италия са създадени десетки работилници за обработка на стъкло и смалт. В мозаечното студио към Fabbrica di San Pietro през XIX в.
11

Mattiacci, G. Saint Peter in the Vatican. Jaca Book 2011.
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Фигура 5: Мозаечни копия по картините:
а) „Полагане в гроба” на Караваджо
б) „Неверието на Тома” на Доменико Посиниано

се обучават художници от други европейски страни. Същевременно се отчита
миграция на майстори мозайкисти от Рим към други части на Италия и Европа,
където създават собствени производствени и образователни центрове.
Спадът в дейностите в „Св. Петър” през първата половина на XIX в. освобождава огромен потенциал от художници, изпълнители, занаятчии и производители,
които с натрупания си опит и познания се включват в реставрацията на катедралата „Св. Марко” във Венеция. Методите, прилагани в „Св. Петър” в Рим,
удачно се реализират във венецианската катедрала12 и довеждат до поява на
„индиректния” метод, който определя технико-технологичния облик на мозайката през XIX–XX в.
От средата на XIX в. настъпва процес на прелокализиране и децентрализация на
мозаечните дейности. Започва миграция на художници, изпълнители и производители, както и износ на материали от Италия към страните от Европа. В периода между 1850 г. и началото на Първата световна война само в областта Фриули13 се наброявали 1500 работилници и магазини за мозайки (смалт) и керамика.
12

Най-показателна в това отношение е реставрацията на мозайката на Джото „Ходене по водата”, украсявала
фасадата на старата сграда на „Св. Петър”. От момента на нейното създаване до XVIII в. претърпява множество
реставрации, като само в периода 1610–1674 г. е премествана на три различни места.
13
Международна конференция „Архитектура и мозайка” – 09.10.2010 г., Равена, доклад „Мозайка и архитектура” – арх. П. Корети.
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Фигура 6: Мозаечна украса на фасадата на катедралата „Св. Ал. Невски” – София:
а) „Св. Петка”
б) „Св. Прохор Пшински, св. Йоаким Осоговски и
св. Гаврил Лесновски”

в) „Св. Георги Нови и св. Никола Нови”

г) детайл

Оттогава тяхната продукция се изнася по света, а художници и изпълнители от
региона изпълняват множество знакови произведения. Тези процеси достигат и
рефлектират върху новото българско изкуство. Произведенията на емблематичните за началото на века художници – А. Митов, Н. Петров, Ст. Иванов и др.,
определящи украсата на катедралата „Св. Александър Невски”, са трансформирани в мозайки от италиански и немски компании (фиг. 6).
Разработените принципи, методи и етапи на изграждане, техническото усъвършенстване на инструментариума и производството, установяването на организацията и устройството на ателиета и плановото разпределение на дейността
на сформираната структура са фактори, стоящи в основата на последващото
развитие на мозайката. На базата на резултатите от колосалното мозаечно
наследство на катедралата „Св. Петър” техниката продължава еволюцията си
на следващ етап в множество посоки, които формират съвременния  облик.
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Франсоа Мориак (1885–1970) е френски писател, един
от най-значимите християнски автори на ХХ в. Член
на Френската академия (1933), той е носител на Нобелова награда за литература (1952). Останал сирак
в невръстна възраст, Мориак израства в католическия пансион на марианистите край Бордо. Споменът
за нравите във френската провинция е и ядрото на
бъдещите му кратки, но психологически наситени романи, разкриващи болезнеността на страстите на
душата: Родителка, Терез Дескейру, Пустинята на
любовта, Фарисейката, Юноша от едно време, които
Фондация „Комунитас” преиздаде на български език
през 2013 г. заедно с изповедната му книга В какво
вярвам. В политическата си ангажираност Мориак е
убеден демократ и ярък противник на Аксион Франсез и крайната десница с нейния антисемитизъм и национализъм. Клони към социалното
християнство и докрай остава близък на генерал Дьо Гол. Другите му по-известни книги
с християнска тематика са: За няколко неспокойни сърца. Есета за религиозната психология (1920), Бог и мамон (1929), Страдания и щастие на християнина (1931), Животът
на Иисус (1936), Син Човечески (1958). Предложените тук текстове са от прочутите
Бележници (Bloc-notes) – сборници, в които Мориак обединява колонките си, публикувани
всяка седмица в сп. Експрес.

Франсоа Мориак

Великденски размисли
Малагар, Разпети петък, 1958 г.
През нощта на понеделник срещу вторник се разрази буря. Децата много се изплашиха и се изпокриха по стаите си, запазили мириса на зимата, на дългите и
мрачни месеци, през които никой не е прониквал в затворения дом. И тъй, природата е в смут. Птиците замлъкнаха; лилиите и божурите, които бяха на път да
цъфнат, клюмнаха. Днес, на Разпети петък, след ясната утрин слънцето, както
е писано, се скри за три часа. Отчаян вятър, нахлул от морето, тласкаше към
нас облаци в безредие.
Да продължа ли в този тон? И за какво да говоря? Между това, което един християнин възпоменава днес, и политиката на хората се простира пропаст, която
не съм в състояние да преодолея. За какво да говоря, ако не за онова, за което
един вярващ се опасява да говори – не от човешки респект, а защото любовта
има своя свян. И най-вече защото той е наясно доколко всичко изречено си остава непонятно за този, който не го изпитва. Нюман казва (или пък беше Киркегор), че Бог е Някой, комуто говорим, а не Някой, за когото се говори. Много често кореспондентите ме разпитват в тази насока и се учудват на моята вяра,

122

2014 / брой

3 (90)

на този прилив, скрит под всичко, което пиша, но който изниква между думите.
В деня на Господнята смърт е редно да заговоря за това. Защо съм в тази религия? Защото съм се родил в нея? Да, без съмнение. Но както казва Паскал, тъкмо
защото съм роден в нея, се възправям срещу нея. И тъй като съм роден в нeя,
намирам я за различна от всички други. Не ми пречи (как да го отрека?), че тя
ме е притежавала още преди да мога да  окажа съпротива. Мнозина други, също
така родени, неспирно се мъчат да се избавят от нея, без никога да са усетили
привличането . Защо сме толкова различни, ние, верните? И у най-равнодушния християнин, ако е истински християнин, си остава някаква привързаност,
страст на живот и смърт, нежност, на която е станал съпричастен още от
детството, някаква кротост, която не е от този свят. Тази благодат носи със
себе си своята очевидност. И все пак щях да се съпротивлявам, ако не вярвах,
че всичко, което е написано, е вярно, вярно с буквална истинност, че всяко Слово
на Господа (Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат)1 тегне
над Историята със своето вечно бреме.
И най-накрая, щях ли да реша да сътруднича на тази издателска поредица, озаглавена „В какво вярвам?”, ако можех да отговоря само с няколко реда, в които да
обясня мотивите на моята вяра? Какво бих могъл да кажа тогава? Трябваше ли
цялото това страстно одобрение да се сблъска със забраната на разума? Сведена до своя най-прост израз, моята вяра почива върху една очевидност, която
несъмнено не е валидна само за мен: животът има посока, той има цел. Той не
е могъл да възникне просто така, в даден момент, на повърхността на вечната
материя. Първата жива клетка е носела в себе си зародиша на всяка любов и
всяка мисъл, на всяка музика, на човешкото тяло, тъй красиво, когато е красиво.
Ето защо всичко, което е вдъхновено, е достатъчно, за да ме накара да коленича.
Ако сме били сътворени, как Този, Който ни е създал, щом е любов, би могъл да
не се яви? Тук стигаме до факта на Христос. „Митът”, ще ми възразят някои.
Не, фактът, преди всичко. Дори се възхищавам на начина, по който се опитвате да се отървете от Него само с една дума, защото всичко почива върху
история, а не върху легенда, върху текстове, върху свидетелства, разкрити от
историческата критика. Принадлежа към поколение християни, които са били на
по двайсет години по времето на модернизма, чиято вяра трябваше да понесе
щурма на екзегети от Германия и Франция. Бях лично засегнат чак дотам, че да
си забраня четенето на Евангелието от св. Йоан. И още се чудя на това.
Означава ли това, че вече не се съмнявам? Ще излъжа, ако го кажа: да вярваш,
означава да се съмняваш. Само тези, които вярват, се съмняват. Вярвам, Господи, помогни на неверието ми.2 Това моление в Евангелието блика от едно клето
сърце, докато то спре да бие. Спъвам се в греха на Адам, пред тайнството на
злото, пред това творение, чийто закон изглежда, че е „изяждането-помежду-ни”
(думата не фигурира в речника, но най-точно предава случващото се). Не давам
1

Мат. 24:35.

2

Марк. 9:24.
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никакво решение. Минавам през тази стена, както възкръсналият Господ. Доверявам се на словото, на обещанието на Този, Който е дошъл и ме е възлюбил.
Разбира се, има други религии, други кошари. Но аз съм от това стадо. Господ
настоява върху това: неговите овце Го познават и Той познава овците Си.3 Което не означава, че другите са презрени или са по-малко възлюбени. Струва ми
се, присъща светлина за нашата епоха е, че различните човешки общности не се
обръщат чрез сила, за да господстват едни над други, а само за да се свържат
в обожанието, общо за тях. Още едно основание да леем кървави сълзи заради
идиотската и престъпна политика, която ни отделя от нехристиянските раси,
доколкото с мъка откриваме връзката, която ни свързва с тях във вековете и
на небесата. Христос казва на евреите: Авраам, вашият баща, би се зарадвал
да види Моя ден, и видя, и се възрадва4. Това предходно познание за историята,
което Авраам е имал за Христос, засяга всичко, което идва след Авраама: историята на Иаков и Исмаил.
Тук спирам. С какво право пиша тези неща? И кой ми е дал мисията да говоря
за това? Никой, вярно е. Но не е ли не по-малко вярно, че даже последният от
християните трябва да свидетелства от мястото, което заема, и според споходилото го вдъхновение. А благодатта трябва да спаси онова, което трябва да
бъде. Поне в това вярвам в тази вечер на моя живот.

Пасха, 1959 г.
Грип. Прекарах в леглото тези пасхални празници, за които мечтаех от толкова
месеци. Безполезно усилие за духовно общение с онези, които изпълват тази
нощ всички църкви в света. Щом машината откаже да се подчинява, душата
е обезоръжена. Ето, месата започва по радиото. Плъзвам се на моето място,
скромно, в огромното братство на старците и болните. Гласът на отец Аврил
ме изправя пред този престол, където за пръв път в живота си, и то в деня на
Пасха, аз не съм коленичил.
Надигнах се събота вечер, за да гледам по телевизията екранизацията на моята
пиеса Тайнството на Сина Човечески. Харесах прибраността на постановката,
нейната строгост. А какво ли са си мислили телевизионните зрители? Текстът
изглежда гол като тялото на кръста. Актьорите приличат на хора, всеки от
които свидетелства за своя сметка.
За какво си мислех, когато се върнах в леглото? Случвало ми се е да напиша
(един от моите кореспонденти ми го припомни), че ако започнех живота си наново, нямаше да парадирам с името християнин. Днес чувствам нещата съвършено различно. Докато телевизията излъчва Тайнството на Сина Човечески, вестник Ла Кроа публикува на първа страница моя медитация за празната гробница.
Изобилието на всички свидетелства служи за извинение. Ала всички те са пре3

Аз познавам моите Си и Моите си ме познават – Иоан. 10:14.

4

Иоан. 8:56
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дизвикани. Аз съм свидетелят, старият неминуем свидетел, тъкмо в този миг
на един вечен процес. Мой ред е да депозирам свидетелството си, докато съм
още жив. Колко струва моето свидетелство, няма значение, това не ме засяга.
Никакво възможно четене, никаква медитация заради покачването на температурата. Но ето че внезапно някъде в среднощ започвам да говоря, разказвам на
жена си неща за детството си и за моята майка, които никога не съм  казвал.
Вълна от времето приижда към нас; това е вълна на страдание: колко тревога
у възрастните, наобиколили едно малко момче!... И как се долавя присъствието
на смъртта!
Клод ми донася Дневника на Леон Блоа5, който току-що е получил. Ето четенето,
с което мога да се заема без много усилия. Признавам, че търся у Блоа най-вече
развлечението. Нещо, което навярно би накарало да се изчерви този клетник,
чиито страдания не са за смях. Ала какво да се прави. В неговото творчество
има комична гениалност, към която съм по-чувствителен, отколкото към тълкуванията му на Апокалипсиса.
Неговите възгледи за историята или мистиката никога не са задържали вниманието ми; но погледът му към човешките същества, към пулсацията на всекидневната глупост такава, каквато я регистрира един християнин, който знае, че
всичко това буквално е истина, ето кое е уникалното у Блоа.
Паскал изобличава нищетата на човека без Бог: Блоа е смаян колко смешен е
човекът. И това да бъдеш заедно с Бог не променя нищо: комичното според Блоа
се ражда от контраста между огнената истина, такава, каквато той я познава, и глупостта на онези, които я отричат, или което е още по-лошо, живеят,
позовавайки се на нея. Блоа е безжалостен към свещениците. Познанието му
за онова, което представлява свещенството в мистичен план, и неговата квазибожествена власт прави гротескни бедните пастири, имали нещастието да
приютят в стадото си тази ядна овца.
Причините за неговата ярост не винаги са били толкова благородни, колкото му
се е искало. В ненавистта, която той засвидетелства към Юисманс, завистта
се различава с просто око. Изправен пред смъртта на Зола и пред реабилитирания Драйфус, Леон Блоа реагира долно, като последния от жителите на Кошон сюр Марн, които толкова презира: долно и глупаво. Ала той е страдал и е
вярвал повече и по-добре от мнозина християни, това е истината. И неговите
„обръщенци”, семейство Маритен (Жак, Раиса и Вера), вечно свидетелстват, че
истинският Леон Блоа е бил многократно по-добър от онзи, който се проявява в
дневника си, пропит с всекидневна и отчайваща нищета.
Превод от френски: Тони Николов

5

За Леон Блоа и неговия Дневник (На прага на Апокалипсиса, 1913–1915 г.) виж в брой 57/Зима от 2010 г.
на сп. Християнство и култура. Б. пр.
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Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецки, 1887–1961 г.) е руски хирург, професор по медицина, духовен писател и проповедник. Световно признат
специалист в областта на септичната хирургия и анестезиологията, автор на
повече от 50 медицински научни изследвания, включително и на книгата Очерци
по септична хирургия, за която е удостоен със Сталинска премия първа степен
(1946 г.).
През 1921 г. в Ташкент е ръкоположен за свещеник. Две години по-късно приема монашеско пострижение с името Лука, а на 31 май 1923 г. е ръкоположен за
епископ. Успоредно с духовното и пастирското си служение продължава да преподава медицина и да оперира.
Три пъти е арестуван от болшевишките власти и изпращан на заточение в отдалечени райони на Съветския съюз, включително и близо до Полярния кръг. По
време на заточенията не престава да служи и да оперира.
В 1946 г. е назначен за архиепископ на Симферопол и Крим. Умира на 11 юни
1961 г.
Канонизиран от Украинската православна църква (в 1995 г.) и от Руската православна църква (в 2000 г.) като новомъченик и изповедник на вярата.
Повече за личността на св. архиепископ Лука можете да прочетете в сп. Християнство и култура, бр. 1 (58) от 2011 г.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецки)

Проповед по време на Второ
възкресение
Нашият Господ и Бог Иисус Христос след своето Възкресение от мъртвите
почти веднага започнал да се явява: явил се на светите жени мироносици, на
светите апостоли; Той се явявал 40 дни след своето възкресение и много чудно
и непостижимо има за нас в тези събития.
Какво обяснение например бихме могли да дадем на това, че след срещата с
двамата ученици по пътя за Емаус, които беседвали с Него и Го разпознали едва
след вечеря, в преломяването на хляба, Той изведнъж станал невидим?
Как да обясним, че възкръсналото Му тяло имало способността да минава през
затворени и дори залостени врати? Как да обясним, че Той, без да е забелязан
от никого, без да е съпроводен от когото и да било, изминал дългия път от Йерусалим до Галилея, където се явил на единадесетте?
На тези въпроси никъде и никога не ще открием отговори, това е известно
единствено на Всезнаещия и Всемогъщ Бог.
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У нас обаче възникват още множество въпроси, на които бихме могли да потърсим отговори. Въпреки че не сме способни да проумеем Божиите цели, мисли и
действия, понеже Неговите мисли и цели са безкрайно по-дълбоки и по-високи от
нашите мисли, ние не ще сторим грях, ако се опитаме със слабия си човешки разум да проумеем нещичко от многото непонятно в Неговите явявания.
На човешкия ни ум изглежда странно, че нашият Господ Иисус Христос се явявал
само на жените мироносици и на своите апостоли. Струва ни се, по силата на
плиткото, незадълбочено човешко съждение, че би било по-естествено Господ
Иисус Христос в цялата слава на Своето възкресение да се яви на народа и по
този начин да го убеди в Божественото Си достойнство.
Но Господ не сторил това – Той не се явил нито веднъж на народа. Защо?
Можем да поразсъждаваме върху това. Можем да кажем, че от историята на
човечеството ни е добре известно, че всички велики събития от живота на човешкия род, от живота на света, стават разбираеми едва след дълъг период от
време. Съвременниците на тези събития, техните очевидци, не са в състояние
да проумеят великите събития в живота на света.
Трябва да отминат дълги години, дори столетия, понякога даже хилядолетия, за да
може човешкият род да разбере значението на най-великите исторически събития.
Само вглеждайки се в тях от историческа перспектива, можем да ги разберем,
а за съвременниците тези събития остават непонятни.
Ето този факт, психологически и исторически установен, бихме могли да приведем като обяснение защо Господ Иисус Христос не се явявал на народа, както ни
се струва, че би следвало да стори.
Този твърдоглав, груб народ, току-що сторил ужасяващо, потресаващо престъпление – този народ, разбира се, не би разбрал Христовото възкресение.
Ако самите Христови ученици изпадали в трепет и недоумение при Неговите
явявания, ако не вярвали на очите си, виждайки Го; ако смятали, че това е само
Негов призрак, то нима грубият народ би могъл да разсъждава другояче?
Не биха вярвали, разбира се, че не биха вярвали! Щяха да злословят, да хулят
всички явявания на възкръсналия Господ.
Ето това мъничко разсъждение може донякъде да обясни защо Господ Иисус Христос не се явявал пред народа.
Защо се явил Той най-напред на Своите мироносици, а сред тях първо на Мария
Магдалина, защо не на Своите апостоли?
Отново това е скрито от нас и няма да намерим изчерпателен отговор, но бих-
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ме могли нещичко да предположим.
Преди всичко – пламенната любов на мироносиците, те първи дошли на гроба
Христов; те първи се погрижили да посетят гроба, а от апостолите никой не
сторил това.
Именно поради тази проява на гореща и пламенна любов към Христос ни се
струва, че първо на тях би следвало да се яви Възкръсналият Господ, а не на
апостолите.
Знаем, че женското сърце много се отличава от мъжкото. За мъжете е характерно да възприемат и проумяват всичко случващо се пред тях преди всичко с
ума и в по-малка степен с чувствата си.
Особено ярко се проявява това свойство на мъжкия ум в начина, по който реагирал
апостол Тома на вестта, че Господ е възкръснал и се явил на учениците Си. Та той
казал: Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните
от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам (Иоан. 20:25).
А при мироносиците не е така. Те със сърцето си много по-лесно и по-бързо почувствали истината. Жената притежава тази чудна способност да възприема
всичко най-важно със сърцето си. Това е моят слаб отговор на второто питане.
Сега ще се опитам, макар и мъничко, едва-едва, да повдигна завесата над въпроса, който си задавате мнозина: защо Господ не се е явил първо на Своята
Пречиста Майка? Защо?... Не можем, разбира се, да отговорим изцяло на този
въпрос, но все пак можем да поразсъждаваме.
Възможно ли е Господ Иисус Христос, Който по време на най-тежките Си мъки на
кръста прояви трогателна любов и грижа за Своята Майка, като  осинови Своя
любим ученик Иоан и му я повери да се грижи за Нея – възможно ли е след подобна
проява на дълбока любов към майка Си Господ Иисус Христос след своето възкресение да не Си спомни първо за нея, за своята майка?! В Свещеното писание
нищичко не е казано, няма и една дума по този въпрос. Но нали вие много, много
пъти сте чували по време на великденската всенощна служба думите, с които
завършва Евангелието според Иоан Богослов: Има и много други работи, които
извърши Иисус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се, и цял свят не
би побрал написаните книги (Иоан. 21:25).
За много, за твърде много е премълчано в Евангелията, за много деяния Христови там няма нито дума. Но защо, защо е премълчано там за много чудни Негови
дела? Защо няма нито дума за явяването на Господ Иисус Христос на Неговата
Пречиста Майка?
Той, разбира се, не би я смесил с мироносиците – не би се явил едновременно
на Нея и на тях, защото любовта Му към Нея била безкрайно, безгранично поголяма. На Нея Той би следвало да се яви, разбира се, отделно. И какво ни пречи
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да вярваме в това, че любовта Му към Своята Пречиста Майка непосредствено
след възкресението не го е довела в горницата в дома на апостол Иоан Богослов, където тя вече живеела?
Струва ни се, че не бива да се съмняваме – случило се е точно така: Той  се
е явил, но защо Тя на никого не е разказала за това? Не затова ли, понеже от
евангелските разкази за Нея знаем, че била дълбоко вглъбена и мълчалива. Тя
мълчала по време на всички велики събития от своя живот и от живота на своя
Божествен син. Тя мълчала, Тя само трупала в сърцето си всичките велики слова,
които чувала за своя Син, всичките велики дела, които виждала.
Тя мълчала, Тя винаги мълчала… И защо да смятаме, че трябвало да наруши своето мълчание, след като  се явил възкръсналият Иисус?
Та нали възкресението на нейния Син не било за Нея неочаквано.
Апостолите, както е разказано в Евангелията, не разбирали думите на Христос,
когато Той им казвал, че ще бъде предаден на смърт, ще бъде подиграван, измъчван и разпнат – това не се побирало в съзнанието им. Те дори забравили, че Той
им казвал категорично и ясно: И в третия ден ще възкръсна.
Пресветата Богородица нищо не забравила, всички произнесени думи на своя
Син тя трупала в сърцето си и пазила в тишина и мълчание.
И така, ще вярваме, че първо на Пресвета Богородица се явил след Своето възкресение Господ и Бог наш Иисус Христос.
А сега нека си спомним думите на Христос, когато се явил в Галилея на единадесетте си ученици, да си спомним, че речта Му към апостолите завършва с
драгоценните за нас думи: И ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на
света. Амин (Мат. 28:20).
О, Господи, Господи! Нима Си казал това само на апостолите, нима не Си отправил
тези думи към всички повярвали и възлюбили Те от цялото си сърце? Нима няма да
ни се явяваш и на нас многократно? Нима няма да пребиваваш постоянно с нас?
Ние знаем, че Ти си се явявал в истински Богочовешки вид на своите велики
светци.
Знаем как преподобният Серафим Саровски, бидейки йеродякон, произнасял от амвона ектения и внезапно млъкнал с устремен нагоре поглед: той видял Христос.
А нима не знаете, че Той се явявал на мнозина мъченици и лично ги подкрепял.
И така, не е лъжливо това обещание: И ето, Аз съм с вас през всички дни до
свършека на света.
Но вие, свеждайки глава, ще кажете: А на нас, грешните, нима се явява?
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Да, да, и на вас се явява, на мнозина, може би дори на всички се явява, но не като
на светите мъченици или като на Серафим Саровски – явява ни се не в Богочовешкия си образ, а съвсем другояче.
За да проумеем това, нека се обърнем към Трета книга Царства, където се
разказва как великият пророк Илия бягал от гнева на окаяната царица Иезавел,
жадуваща неговата кръв, как стигнал до планината Хорив и ето какво се случило
там. Илия чул Божия глас: Излез и застани на планината пред лицето Господне;
и ето, Господ ще мине, и голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали
пред Господа; но не във вятъра е Господ; след вятъра – земетръс, но не в земетръса е Господ; след земетръса – огън, но не в огъня е Господ; след огъня – лъх от
тих вятър (и там е Господ) (3 Царств. 19:11-12).
Чувате ли, не само в страховитите природни стихии явява Господ своята сила –
за Него е характерен още един начин на явяване, най-важният, най-драгоценният
за нас.
Та нали Той казва, че в тихия лъх на прохлада, едва галещ лицето, именно в този
полъх е Той – Самият Велик Бог.
Това запомнете, запомнете, че явяването на Христос на нас, грешните, се случва именно така, като „глас хлада тонка“, като нежно и тихо докосване.
Именно така се е явявал Той и до ден днешен се явява на мнозина от нас.
О, ако всички бяхме внимателни към този „глас хлада тонка“, към този Божествен повей, галещ лицето ни.
О, ако помнехме това, ако винаги с трепет и велика радост разбирахме и знаехме, че в този нежен полъх на вятъра е Сам Бог, че така ни се явява нашият
Господ и Бог Иисус Христос!
Да бъдем внимателни, да наблюдаваме дълбоко съсредоточени, та да не пропуснем това явяване на Господ Иисус Христос на нас, грешните и недостойните, в
образа на „хлада тонка“. И тогава ще бъдем осветени и благословени от Господ
Иисус Христос, днес възкръснал във великата слава и във велика радост за нас,
погиващите.
Амин.
25 април 1954 г.
Превод: Димитър Спасов
Преводът е извършен по:
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий),
Проповеди 1952–1954 г.г., т. З, Симферополь, 2004

130

2014 / брой

3 (90)

Людмила Димова

Кольо Карамфилов:
за вярата в Господ и в това,
че делфинът може да лети
Наричаха го бунтар, непредсказуем, а той наричаше себе си просто фантазьор.
Кольо Карамфилов е от художниците, за които изкуството е в радостта от
процеса, а не в откриването на изложбите; в непрестанната изненада от това,
което правиш. Но много повече от изкуството, от „лимитираните” (както ги
нарича) картини, за него беше животът – животът в неговата човешка шумотевица и цялата му побърканост; животът, който чрез всяко дете побеждава
смъртта; животът като любов; в усещането, че си избран от Бога и затова
трябва да се осъществяваш всеки ден, без умора, в максимума от това, което
ти е дадено. Някъде беше казал, че вярва в две неща – в Господ и в това, че
делфинът може да лети. Звучи ефектно, но не е само фойерверк за медиите: в
картините на Кольо Карамфилов, които съдържат отчетливи разкази, могат да
се разшифроват също и тези два момента, както и много други, силно автобиографични „аризонски мечти”.
Неговата експанзивна личност, която не се щадеше емоционално, излезе на преден план през последните месеци след неочакваната му кончина. И това е напълно естествено, но свръхемоционалността ни пречи да осъзнаем колко последователност и умения са заключени в произведенията му. Мимолетността на
жеста, бързината на изказа, театралният маниер, вицът и самоиронията някак
ни разсейват да видим в изкуството му рационалните решения, техническото
постижение, непрестанното изследване на материала в търсене на същността.
Защото при художник като Кольо Карамфилов същността не е в идеите, тя е в
амплитудите на естетическата игра.
Изкуствоведката Ружа Маринска казва за него: „Не познавам друг български
художник, който така естествено и свободно да жонглира с визуалните форми.
Най-обикновените неща в неговото изкуство магически се преобразяват. Като
в Алисината Страна на чудесата те ту се смаляват, ту израстват, неочаквано
се оказват в чужда среда. Гонейки някаква своя причуда, художникът сближава
отдалечените или раздалечава близките неща”.
Не е случайно, че първата му изложба носи заглавието „Знаци”. Неговият образен свят събира – понякога в парадоксални постмодерни интерпретации – знаци
от древните вярвания и от модерността. Но големият източник е християнството. Християнските образи веднага грабват очите ни, неотменно присъстващи са: десетте Божи заповеди, пастирът, Кръстът, гвоздеят на приковава-
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нето, апостолите и Тайната вечеря… Картините му са населени с ангели, ръце
и глави, риби и коне. И лица, много лица, иконични лица – защото, както казва
художникът, „в лицето има битка”, то е „паспортът на Бога”.
Николай Илиев Карамфилов е роден на 7 декември 1963 г. Завършва Средното
училище за сценични кадри в Пловдив. През 1990 г. е сред основателите на група
„Ръб”, която радикално скъса със символите и политическите клишета на соца.
През 1995 г. участва и в по-носталгично насочената група „Диско 95”. Не се
ограничава в жанровете – графика, илюстрация, скулптура, пърформанс, интериорен дизайн, инсталация... Като сценограф работи с украинския режисьор Андрей
Жолдак и със Стефан Москов. Художник е на филмите „Хълмът с боровинките”
на Александър Морфов, „Пазачът на мъртвите” на Илиян Симеонов и „Аве” на
Константин Божанов. Последното му любопитство беше отправено именно към
киното – за късометражния си филм „Казабланка” получи посмъртно през март
2014 г. отличието на Jameson на София Филм Фест.
Въпреки че изглеждаше артист, който твърде се радва на творческата си изобретателност, в него имаше смирение, щедрост, вяра в дарителството, в
силата на молитвата, в предначертанието на отредения ни кратък миг между
небето и земята. И не спираше да мисли за себе си като за селянчето, което
лети (в мрежата ще откриете един „топъл” филм за него, „Хеликоптер”, от
поредицата „Умно село” на БНТ).
И е напълно разбираемо защо приятелите, както и много други, които го познаваха по-отдалеч, не приемат, че неговата жизнена енергия си е отишла ей
така, без остатък. Самият художник ги насърчава да вярват в продължението
на пътя – дори само с интерпретацията на съществуването, дадена в едно от
заглавията на изложбите му: „Тук и сега, там и после”. Просто е, приемете го,
както го чувате.
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