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Западно и Средноевропейски митрополит Антоний (Живко Киров Михалев) е роден през 1978 г.
в Стара Загора. Завършва Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий” и БФ на
СУ „Св. Климент Охридски”.
През пролетта на 2002 г. постъпва като послушник в Клисурския манастир „Св. св. Кирил и
Методий” край град Вършец, Видинска епархия.
Същата година приема монашеско пострижение,
а на следващата е ръкоположен за йеромонах.
От 2003 г. изпълнява задълженията на ефимерий и преподавател в Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий”. Три години
по-късно е възведен в архимандритско достойнство от Русенския митрополит Неофит. През 2007 г. е назначен от Пловдивския митрополит Николай за протосингел на Пловдивска митрополия. През 2008 г. по решение на
Св. синод на БПЦ е ръкоположен за епископ с титлата Константийски и е въдворен в
гр. Смолян.
През 2010 г. е назначен за викарен епископ на Западно и Средноевропейския митрополит
Симеон. На 27. 10. 2013 г. е избран за Западно и Средноевропейски митрополит.

ОТВЪН БЪЛГАСКАТА ЦЪРКВА
ИЗГЛЕЖДА ЗАТВОРЕНА В СЕБЕ СИ
Със Западно и Средноевропейски митрополит Антоний
разговоря Димитър Спасов

Последният ни разговор за списание Християнство и култура беше преди четири години, точно преди заминаването ви като викарен епископ в
Западна и Средноевропейска епархия. След тези няколко години, вече в качеството ви на митрополит на епархията, в какво виждате основното 
достойнство и нейния най-голям проблем?
Мисля, че основното достойнство на епархията е работата  с големия поток
от емигранти, които пристигат в различни европейски държави и се опитват да
се установяват там. Една от първите им задачи е да се обърнат към българската православна църковна община, към нашите свещенослужители. Това е голяма
отговорност и предизвикателство за всички нас. По този начин пред църковните
общини се отваря една нова перспектива. Освен че храмът е естествен притегателен център, духовен пристан и място, където се причастяваме с Тялото и Кръв-
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та Христови, той се превръща и в средище, пряко свързано със социалната мисия
на Църквата. Това открива пред нас нови хоризонти, позволява ни да работим по
различни социални проекти, което пък дава възможност за изява на Българската
православна църква в сферата на социалната дейност, която, за жалост, не е
толкова застъпена и ясно изразена както в България, така и зад граница.
Много е трудно, когато пристигнеш като емигрант, незапознат с реалната ситуация, да се социализираш в новата мултикултурна и мултирелигиозна среда.
Нашите свещенослужители и българските църковни общности са длъжни първи
да подадат ръка, да помогнат на новодошлите да се ориентират. Важно е да
работим в синхрон с нашите посолства и консулски служби с ясното съзнание,
че социалната подкрепа изисква ресурс.
В момента в епархията съществуват 32 църковни общини, които се обгрижват
от 30 свещенослужители. Част от нашата епархия е и мъжкият манастир „Св.
Троица“ в Германия, който е обитаван от един архимандрит и двама монаси – и
тримата етнически германци – които с ръцете си са издигнали този манастир
и привличат в него както много православни християни, така и неправославни
немци, които идват да се запознават с красотата на православието и някои
от тях приемат светото православие. Така че мисионерското служение е друга
много важна част от нашата работа.
Специфична особеност на нашата епархия е фактът, че на свещенослужителите често се налага да пропътуват големи разстояния, за да достигнат до
сънародниците ни. Например свещеникът от Регенсбург е инициатор за създаване на църковната община в Палма де Майорка, заедно със свещеника ни в
Барселона. Те заедно обгрижват по график неукрепналата още православна българска църковна община „Св. Злата Мъгленска“ на Балеарските острови, което
изисква голямо посвещение. Ако в България православният храм е една даденост
и присъства във всеки един град, то тук понякога се налага да се пропътуват
стотици километри до най-близката църква. Това предполага една много ясно
изразена мотивация и силно желание от страна на християните.
Динамизирането на живота на българската епархия в Америка в голяма степен започна, след като към нея се присъединиха чисто американски енории,
начело със своите свещеници, които преди това са били към различни юрисдикции. Това не само обогати етническия състав на епархията, но струва
ми се, съвсем видимо вдигна градуса на църковния живот там. Може ли да
очакваме подобни тенденции и в Западно и Средноевропейска епархия?
Мисля, че при нас ситуацията е различна. Нещо подобно може да се случи само
като един бавен и естествен процес. В нашите църковни общини, които постоянно посещавам, виждам, че наред с българските православни християни има
много местни хора, които изповядват католицизъм или някое от протестантските изповедания. Тези хора с внимание стоят по време на богослужението,
първоначалният им интерес вероятно е продиктуван от красотата на нашето
богослужение. Дълбочината и мистиката в св. Литургия привличат сърцето на
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западния човек, карат го да се докосне до тайната на Христовата вяра, карат
сърцето му да бие в друг ритъм.
Факт е, че има желаещи да приемат свето кръщение, след което се венчават,
имаме доста смесени бракове, които пък след това кръщават своите деца. Това
е един естествен процес, в който Бог призовава един или друг човек в определен
период от живота му да прекрачи прага на Православната църква. Приоритет за
нас все пак е работата с нашите сънародници по места. Всеки е добре дошъл,
храмът е отворен за всеки, за всяка една човешка душа. По време на светата
Литургия Символът на вярата и Господнята молитва се произнасят освен на
български и на съответния официален език на държавата, в която се намира храмът. По този начин важните послания могат да отекнат в сърцата и душите
на тези чуждестранни граждани, които са решили да се приобщят към лоното
на Православната църква.
Покрай скандала с разточителните разходи на католическия епископ на Лимбург повечето епархии на Католическата църква в Германия публикуваха
данни за годишния си църковен бюджет. Цифрите започваха от няколко
десетки милиона евро и достигаха до близо един милиард евро – за най-богатата архиепископия, тази на Кьолн. По какъв начин се финансира българската епархия и как се издържат православните общини в нея?
Известно е, че българската държава отпуска по 500 евро месечно на всеки български свещеник в Западна и Централна Европа. Това е по-скоро един жест на съпричастност и ангажираност на българската държава в общото дело зад граница.
Българските православни църковни общини се издържат преди всичко от членския
внос на вярващите, които посещават тези църковни общини, а също така и от
дарения, продажба на свещи, църковни монополни стоки. Самите свещеници в
по-голямата си част имат своята професия, която упражняват през седмицата.
Това, от една страна, им дава възможност да живеят нормален живот в съответната държава, но от друга страна, ги ощетява във времето, което им остава, за
да изпълняват своите свещенически задължения. Де факто те могат да служат
и да изпълняват пастирското си служение единствено извън работната седмица.
Това неизбежно се отразява на самоподготовката им, на времето за четене на
допълнителна богословска и философска литература. В момента ситуацията е
такава, но слава Богу, за всичко. Нашите свещенослужители се справят с това
предизвикателство – да осигурят насъщния за своите семейства и за себе си и
да бъдат наистина едни сеячи на Словото Божие сред душите на вярващия народ.
В началото на 2014 г. беше оповестено, че сте натоварен от Св. синод да
оглавите представителството на БПЦ пред структурите на Европейския
съюз в Брюксел. Как стои въпросът с това представителство – в какво би
се изразявала неговата дейност, какви са очакванията от него и как ще бъде
финансирано? Дали става дума за епизодично решение или за съзнателен
избор за излизане от самоналожената външнополитическа изолация на БПЦ?
След приемането на българската държава като равноправен член на ЕС беше

7

Разговор в редакцията

важно да се изпрати представител на БПЦ в структурите на ЕС, защото там
вече са представени всички страни членки, в които традиционно присъства
Православната църква. Нашата задача е преди всичко в общото семейство на
поместните православни църкви в ЕС да отстояваме православните ценности
и традиционните морални норми в една епоха, бих казал, на прекалена толерантност, граничеща с духовни и ментални отклонения. Постоянно ставаме
свидетели на опити да се прокарват най-различни закони, които прекрачват
границите на традиционния морал, в разрез са с християнския възглед за достойнството на човешката личност, нарушават тайната на брака, на детераждането и т.н. Църквата не може по никакъв начин да стои равнодушна и е
длъжна чрез своите представители в ЕС да излиза с общи декларации и петиции, в които аргументирано да излага своята позиция. Православната църква е
призвана да бъде коректив на случващото се, което по един дълбок начин засяга
всяко едно човешко същество.
Всичките тези представителства на православните църкви имат своите офиси в Брюксел, където събират необходимата информация и следят отблизо за
случващото се в живота на ЕС. Една от задачите също така е да се следи за
програми и проекти, които по някакъв начин засягат БПЦ. Нека все пак никой да
не си мисли, че ние сме някакви проводници на тези средства за Църквата. Ние
по-скоро бихме улеснили изготвянето на проекти чрез предоставяне на адекватна информация на ръководните органи на БПЦ. Нека кажем, че освен всичко друго,
нашето представителство в Брюксел е една визитка и свидетелство за добър
синхрон между държавата и БПЦ.
Миналата година се състоя първото заседание от много години насам на
Църковния съд – срещу епископ Павел. Вече има още няколко други, които ще
бъдат изправени пред този орган. Бихте ли разяснили чисто процедурно как
изглежда един църковен съд над епископ или друг духовник и доколко това е
прецедент в новата история на БПЦ? Как институтът на Църковния съд
се вписва в принципите на икономия и акривия в Църквата, на милващата
и наказващата десница?
Имаме специален правилник за съдопроизводство, който беше приет на последния Църковен събор през 2008 г. Там ясно е разписана процедурата по образуване
на църковно наказателно дело, изслушване на страните, произнасяне на присъда.
Всеки един митрополит заедно с духовните лица, членове на епархийския съвет,
образуват състава на духовен църковен съд, който съди провинилите се духовни лица от епархията. Съответно епископите подлежат на съд от Върховния
църковен съд, който е Св. синод на БПЦ. Естествено, когато има сигнали за
драстични църковни провинения, наша задача е да съберем, проверим и оформим
цялата тази информация в обвинителен акт, в който се посочва обвинението и
нарушението на църковните правила и норми. Следва изслушване на провинилите
се, които дават своите обяснения, и накрая се преценява дали да се наложи наказание и какво да бъде то в зависимост от провинението. Това е една нелека
задача, особено когато става дума за съд над епископ. От дълги години не сме
имали подобен прецедент. Така че в момента Св. синод на БПЦ много внимател-
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но и прецизно иска да спази процедурата, да събере необходимата информация
и да подготви обвинителния акт, за да се даде ход на самото църковно наказателно дело. Подобна задача всеки един от митрополитите изпълнява с дълбока
загриженост и с болка, но ние сме поставени да следим за реда в Църквата и да
отговаряме всеки според своята съвест.
Вашата прогноза – какъв ще е публичният ефект от дейността на Църковния съд, по-скоро оздравителен или компрометиращ клира?
Мисля, че по-скоро ще бъде оздравителен от гледна точка на това, че нямаме
право да си затваряме очите за един или друг проблем. Често пъти сме били
обвинявани, че замитаме проблемите под килима, а това не ги решава, те само
избуяват с още по-голяма сила и в един момент се връщат като бумеранг. Тогава щетите за всички са много, много по-големи.
В последната година имаше нелицеприятни, бурни църковни скандали, които не
подминаха и Св. синод на БПЦ. Затова Св. синод реши, когато се появи проблем,
да търси правилния начин за неговото решаване навреме. Това е една голяма
съблазън, която ние не бива оставяме да се загнезди в сърцата на хората и те
да останат с впечатление, че старата поговорка „Гарван гарвану око не вади”
важи с пълна сила и в Църквата.
Трябва да бъдем тези, които ще се погрижим нашият събрат да не греши, тези,
които ще му помогнем. С ясното съзнание, че последният съд е в Господа.
Вашето служение в Смолян се случваше в район с компактно мюсюлманско
население. Какви са приликите и разликите със ситуацията в Западна Европа, където през последните 40 години се появиха сравнително многобройни
и компактни мюсюлмански общности? Всъщност кое е по-голямото предизвикателство пред Западна Европа – религиозните различия или секуларното
общество?
Струва ми се, че по-голямата опасност и предизвикателство е секуларното общество. Когато общуваме във всекидневния си живот с представители на други
религии, ние имаме много добри отношения и поддържаме добър диалог с тях по
теми и въпроси, които засягат всички нас.
Голямата заплаха е постоянно набиращата скорост секуларизация на обществото, която изтласква Бога от обществения и от личния, всекидневния живот.
Устремени сме в търсене на модерното и необичайното, на нещо „свежо“, а
това неизбежно води до такива аномалии като узаконяването на еднополовите бракове, публичните паради на „любовта“, узаконяването на евтаназията и
т.н. В почти всички европейски държави Католическата и Евангелската църква
имат своя авторитет, но е факт, че все повече хора се отдалечават и биват
отдалечавани от Църквата. Постоянно се организират големи концерти в събота срещу неделя, които ангажират до късно вниманието на младежите и те
на другия ден не могат да отидат на църква. Малко или много, подобни прояви
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увличат постепенно, целенасочено и завладени от умората и емоцията, мнозина
забравят да отидат в храма, където е мястото на всеки един вярващ човек.
Налага ви се да контактувате с хора от различни деноминации и различни
държави в Западна Европа. Ако трябва да излезете извън езика на дипломацията, как изглежда БПЦ през техните очи?
Изглежда твърде затворена в себе си. Струва ми се, че напоследък, след всичките кадрови промени и попълването на състава на Синода с по-млади митрополити, се наблюдава положителна промяна в очакванията към БПЦ. Нашите сънародници и хората на Запад са по-обнадеждени за бъдещето на нашата Църква и
за участието  в живота на обществото.
Нашите сънародници зад граница следят внимателно случващото се в България,
но като че ли техният интерес е насочен повече към дейността на Западно и
Средноевропейската епархия.
Как оценявате комуникацията на Църквата с обществото? Напоследък на
вас се падна отговорността да обсъждате важни теми като Църковния
съд, за който стана дума преди малко, или пък реакцията срещу гей парада
с представителите на медиите. Как ви се струва, ясни ли са аргументите
на вярата за секуларното съзнание, където по принцип е забранено да се
забранява? Какъв е ключът да се стигне, ако не до сърцето, то поне до ума
на нашите сънародници извън Църквата?
Църквата би следвало да използва всеки един момент, за да говори, да обяснява
и да изразява своето становище. Когато кажем нещо веднъж, два пъти, пет или
шест пъти – то ще достигне до умовете и ще накара хората да се замислят, да
се поинтересуват най-малкото. Важно е Църквата да издига своя глас по важни и
наболели проблеми на съвременното общество, защото има думи на утеха и надежда. Всяка една адекватна и навременна позиция, адресирана към човешката душа и
сърце, рано или късно дава своите плодове. Това се отнася не само за Синода, но
и за всеки един свещеник по места в енориите. Бог ни е дарил с разум, със слово
и ние чрез това слово трябва да сеем семената на вярата в сърцата на хората.
Наскоро почитахме паметта на всички български светци, знайни и незнайни, просияли по нашите земи. Можем да почитаме някого с уста, много
тържествено, но да го държим далече от сърцето си, от всекидневния си
живот. Какво ни отдалечава от тези наши сънародници, просияли в Христа,
какво не ни достига?
Според мен не ни достига смелост и християнско мъжество. Тези хора са били
доблестни, смели, храбри – те не са жалили времето и силите си, за да бъдат
свидетели на вярата, да бъдат проповедници, изповедници. В наши дни сякаш ни
трябва повече християнско мъжество, себежертвеност и най-вече пълнота на
християнската любов. Напоследък като че ли любовта към Бога, към човеците,
дори и към самите себе си оскъдява. А липсата  няма с какво да заменим.
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Момчил Методиев

АЛТЕРНАТИВНИЯТ „ПАТРИАРХ”
Неврокопски митрополит Пимен през погледа на
Държавна сигурност

Неврокопският митрополит Пимен заема централно място в историята на Българската православна църква през комунизма. През 1996 г. той беше провъзгласен за
алтернативен патриарх, след като в началото на 50-те години изиграва ключова
роля за утвърждаването на патриарх Кирил, а през 1971 г. е сред най-сериозните
кандидати да го наследят на патриаршеския трон. В началото на прехода той
фокусира в себе си надеждите на много хора за промяна, а сред тези, които го подкрепиха, със сигурност имаше и немалко, които искрено желаеха отхвърлянето на
зависимостите от миналото. Накрая и те бяха разочаровани от разкритието, че
той е бил сред най-неподходящите личности, способни да вдъхновят това движение.
Неговата съпричастност към Държавна сигурност беше публична тайна още през
90-те години, когато в сферата на слуховете беше лансиран псевдонимът „Пирин”. Според спомени на съвременници в началото на 90-те години самият митр.
Пимен е признал за връзките си с Държавна сигурност, но е отричал да е вредил на
Църквата. Началникът на архива на МВР в края на 90-те години Серафим Стойков
пък описва Пимен като „изключителен агент, страхотен ерудит, с изключително
ценна от историческа гледна точка информация в неговите агентурни сведения”1.
Но и след това името на митр. Пимен продължава да се свързва с противоречиви
мнения и спомени на съвременници, а личността му да е заобиколена от множество въпроси. Може ли да бъде оправдано агентурното му минало? Има ли Държавна
сигурност отношение към избора му за митрополит през 1952 г. и към неуспешната му кандидатура за патриарх през 1971 г.? Докога е сътрудничил на ДС и как
става възможно да се представи за жертва на репресии в началото на 90-те
години? Дали и кой е знаел за неговото агентурно досие в годините на прехода?
Частичен отговор на тези въпроси може да бъде намерен в делата на и срещу
Неврокопски митрополит Пимен, съхранявани в архива на Комисията по досиетата. Разработван в края на 40-те години под кодовото име „Паразит”, през 1950
г. той е привлечен за сътрудник на „компроматна основа”, в началото с псевдоним „Патриарх”, а след това – „Пирин”, като в същото време за „зашифровка”
му е заведено и Отчетно-наблюдетелно дело с кодово име „Черния”. Прегледът
на делата на другите висши духовници показват, че след привличането му той
остава най-високопоставеният сътрудник и единствен агент в Синода на БПЦ
1

Стойков, Серафим. Патриарх Максим не е бил агент, чист е като сълза! 6 ноември 2008 г., http://www.blitz.
bg/article/7967.
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до 1971 г., когато мястото му е заето от Старозагорския митр. Панкратий,
преди да бъде изключен от агентурния апарат през 1976 г. Показателно за неговите възможности и влияние е, че негов водещ офицер винаги е бил началникът
на отдела, натоварен с контрола на Българската православна църква.2

митрополит Пимен
(архив на Комисията по досиетата)

Интересът към делото му не престава дори и
след неговото изключване от агентурния апарат. За последен път в годините на комунизма
делото е прегледано през 1988 г. от кап. Ангел
Славчев и ст. лейтенант Йордан Йорданов от
отдел 03 на Шесто управление, а по искане
на „др. Котов” [началника на отдела] са направени копия от листове 24, 25 и 26 от това
дело – рапортът за неговата вербовка3. Върху
основната папка с неговото дело, озаглавено
„Пирин”, стои печат на МВР, че то е било формално декласифицирано още на 30 май 2006 г.,
т.е. преди приемането на сега действащия Закон за досиетата. Кой и кога се е запознавал с
това дело през 90-те години, а и по-късно, не
е отбелязано, но както показва интервюто на
Серафим Стойков, данните от делото са били
(или е можело да станат) известни на всеки,
който е имал интерес към личността на митрополита и алтернативен патриарх.

Според официалната биография митр. Пимен (със светско име Деян Неделчев
Енев) е роден на 22 юни 1906 г. в гр. Чирпан. През 1926 г. завършва Пловдивската духовна семинария, а четири години по-късно и Богословския факултет на
Софийския университет. След като завършва образованието си, е назначен за
секретар на Старозагорския митрополит Павел, от когото е постриган за монах
през 1933 г. и на следващата година е назначен за протосингел в същата епархия. През 1937–38 г. е изпратен в Рилския манастир, а през 1938 г. е възведен в
архимандритско достойнство и назначен за игумен на Бачковския манастир. На
21 декември 1947 г. е ръкоположен за Стобийски епископ и е назначен за втори викарий на Софийския митрополит. На 3 август 1952 г. е избран и едва на 4 януари
1953 г. е канонически утвърден за нов Неврокопски митрополит на мястото на
убития през 1948 г. митрополит Борис. На 18 май 1992 г. той е сред митрополитите, които поставят началото на разкола в Българската православна църква,
за да бъде провъзгласен на 1 юли 1996 г. за алтернативен патриарх. Умира на 10

2
Офицерите, които го ръководят, са следните: Ив. Бънзаров (април 1950 – декември 1950 г.), Богдан Думков (нач.
управление 3, декември 1950 – декември 1959 г.), Г. Кръстев (декември 1959 – януари 1961 г.), Милчо Рангелов
(началник-отдел 3, управление ІІІ, януари 1961 – август 1962 г.), Иван Димитров (август 1962 – 1966 г.), Н. Дамянов
(нач.-отдел 3, управление VІ, 1966 – април 1974 г.), Т. Тодоров (нач.-отдел 03, управление VІ, април 1974 – юли 1976 г.).
3

АКРДОПБГДСРСБНА (Архив на Комисията по досиетата), ИФ 1, опис 1, а. е. 788 (Дело № 6461, агент „Пирин”), Контролен лист.
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април 1999 г. в София.4

„ПАРАЗИТ”
Архимандрит Пимен влиза в полезрението на Държавна сигурност веднага след 9
септември 1944 г., когато е игумен на Бачковския манастир. Формалният повод
е, че не оказал необходимото гостоприемство на група съветски жени, които искали да посетят манастира. В отговор на тази информация, комитетът на ОФ
в Пловдив иска обяснения от монасите. На 16 юли 1945 г. писмено обяснение дава
архим. Горазд, в което той описва, че по молба на комитета на ОФ от 28 или 29
юни, на 2 юли 1945 г. посрещнал и дал обяд на групата съветски жени. След като
ги развел из манастира, той им дал „скромен, не блажен” обяд, тъй като започвали
Петровите пости. В този ден игуменът не бил в манастира. След това обяснение
е принуден да даде и самият архим. Пимен, в което обяснява, че е бил информиран
за посещението и за искания обяд на 30 юни и веднага е наредил гостите да бъдат
посрещнати. Самият той не присъствал, тъй като наскоро прекарал операция и
трябвало да посети Пловдив за контролен преглед. Обръща внимание, че гостите
са посетили манастира в постен ден, с което е била съобразена и храната, че
информацията за посещението била предадена не от местния ОФ комитет, а чрез
посредници, както и че по първоначална информация групата е трябвало да се състои от 60 жени, а в манастира имало налични прибори за хранене само за 20 души.5
Този битов епизод може да изглежда маловажен, но той дава основание на Държавна сигурност да се фокусира върху личността на архимандрита и да започне
да събира достоверни и не чак толкова достоверни данни за неговата реакционна
дейност преди и след 9 септември. Така възниква разработката „Паразит”, заведена на 3 август 1949 г. срещу епископ Пимен „заради високия пост в Българската
църква и връзките със секретаря на шведската легация”, а целта на разработката
е „разкриване на вражеската и шпионската дейност на епископа”. В кратката биография към предложението за нейното откриване се споменава, че като студент
той бил цанковист, а „по време на германската окупация поддържал тесни връзки
с цар Борис, Дочо Христов, Божилов, Станишев”, държал речи в полза на Хитлер.
Уточнява се, че Пимен „не е излизал зад граница”, но се ползва с „доверието на
митрополитите и те подготвят избирането му за Неврокопски митрополит”6.
Подобни справки за висшите духовници, в които се събират недоказани или
извадени от контекста сведения, са нещо обичайно за края на 40-те години. В
зависимост от поведението на обекта тези разработки могат да продължат
с десетилетия до смъртта на духовника (каквито са случаите на Врачанския
митрополит Паисий и на Варненския митрополит Йосиф), могат да бъдат прекратени, след като бъде провалено развитието на наблюдавания духовник (като
Проватския епископ Антоний, чийто избор за Видински митрополит през 1971 г. е
4
Цацов, Б. Архиереите на Българската православна църква. (Биографичен сборник). Princeps, Русе, 2003 г.,
с. 216-217
5

АКРДОПБГДСРСБНА, ІІІ РАЗ. 18868, ОНД „Черния”, Л. 40-47. (Във всички цитати е запазен оригиналният
правопис, като в мнозинството от случаите текстът е записан от оперативния работник).
6

Пак там. л. 5
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осуетен). В началото на 50-те съществува и още една възможност – наблюдаваният духовник да бъде привлечен за сътрудник на ДС на „компроматна основа”,
след като бъдат „документирани” неговите лични или политически прегрешения.
Така през 1949 г. е поставено началото на трайно събиране на сведения за епископ Пимен, който от 1947 г. е втори викарен епископ на Софийския митрополит
и кандидат за следващ митрополит. Първите по-подробни и по всичко изглежда,
достоверни данни са взети от бившия следовател Георги Пеев Филев, роднина
на Софийския митрополит и след това Екзарх Стефан, докоснал се до църковните дела както в лично, така и в професионално качество. Без причините да
са напълно ясни (вероятно те са свързани с кампания по търсене на „врагове
с партиен билет”), през 1950 г. той е арестуван и в хода на разпита прави
подробни портрети на водещите духовници. Разпитът, в който той говори за
епископ Пимен, е проведен на 2 август 1950 г. В него Георги Пеев обяснява, че
Пимен е бил постриган за монах от Старозагорския митр. Павел, при когото е
назначен за протосингел, но поради скандал заради жена младият монах бил изпратен в Рилския, а след това и в Бачковския манастир. Кариерата му се развила
възходящо след 1944 г., когато е назначен за викарен епископ в София, тъй като
„пловдивският владика Кирил и самия Пимен успели да внушат на владиците от
св. Синод, че Пимен, като съгражданин и приятел на главния прокурор на републиката – Димитър Георгиев, ще бъде особено полезен за уреждане на отношенията
между св. Синод и властта“. Пеев описва Пимен като протежиран от Пловдивския митрополит Кирил, от чиято „сянка не може да излезе”7.
Данните се потвърждават от сведенията, дадени от агент „Хикс” през януари
1951 г. И този агент посочва като причина за напускането на Старозагорска
епархия „разгулния живот” на монаха. Според него, като игумен на Бачковския
манастир, архим. Пимен успял да се сближи с царското семейство (правил подаръци на царица Йоанна) и с германския пълномощен министър, който „отсядал в
манастира”. Агентът твърди, че е имало реална опасност заради това архим.
Пимен да бъде съден от Народния съд в Асеновград, но бил спасен от тогавашния главен прокурор Д. Георгиев, негов земляк от Чирпан. След това Пимен
„надява маската на най-подло лицемерие и се представя за човек на народната
власт” и парадира с връзките си с магистрати. Описан като човек на „двойното счетоводство“, „едва ли не „българския Фуше“, той успял да се сближи с
директора на изповеданията Тагаров, с чието „благоволение” са ползвал заради
честите „гощавки”, които му давал. В края на сведението се уточнява, че на
агента е била поставена задачата да провери верни ли са слуховете, че в манастира Пимен е укривал и Антон Югов.
В обобщаваща справка за епископ Пимен, писана през този период, отново се
акцентира върху неговите „фашистки” разбирания в миналото, изреждат се контактите му с вражески настроени цивилни и духовни лица, но се подчертава,
че същевременно Пимен търсил „контакт и приятелство” и „до голяма степен
успял“ да се сближи с важни личности от средите на БКП. Като пример са дадени
7

АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 1, опис 1, а. е. 788 л. 57
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бившият директор на изповеданията Димитър Илиев8, („чрез когото е повишен в
епископ”), Георги Пеев – „бивш прокурор, омъжен за племенница на екзарх Стефан”,
както и със „следните членове на БКП” – Димитър Георгиев, главен прокурор, с когото се познавали от детинство като съграждани, а „посредством Димитър Георгиев, Пимен подработва Тагаров да го направи Неврокопски митрополит.“ Допълва
се, че по молба на Пимен „Георгиев освобождава от ТВО близки на епископа лица”.
Достоверността на всички тези данни не може да бъде потвърдена, но както се
вижда, като игумен на Бачковския манастир и викарен епископ на София, Пимен
успява да установи контакти с широк кръг хора от различни среди, което не го
прави изключение от много други духовници. Когато става дума за този смутен
период от историята, историографията често подценява личните отношения
и познанства, установени преди или след 1944 г. между хора с различни политически убеждения или биографии. Тези разнопосочни контакти на еп. Пимен са
можели да го превърнат както в жертва на репресия, така и да му открият пътя
към най-висшите позиции в Църквата. Решението на Държавна сигурност е да
си затвори очите за неговите предишни прегрешения и политически контакти и
да се възползва от неговото влияние.

„ПАТРИАРХ”
Съществува противоречие относно точната дата, на която еп. Пимен е бил
привлечен за сътрудник. В списъка с неговите водещи офицери на първо място
стои името на Иван Бънзаров, ръководил агента от април 1950 до декември
1950 г. Годината 1950 е спомената като дата за неговата вербовка и в рапорта
за пререгистрацията му като агент от 1962 г. Псевдонимът „Патриарх” се появява за първи път именно през лятото на 1950 г. в разработките срещу няколко
от видните митрополити. Така например на 20 юни 1955 г. секретен сътрудник
„Патриарх” прави изключително подробно донесение (7 машинописни страници)
срещу Врачанския митрополит Паисий, в този момент наместник-председател
на Св. синод, в което подробно се спира на политическите възгледи на Паисий
(„винаги бил с фашистки прояви”), цитира слухове за негови лични слабости, критикува негови действия като наместник-председател на Синода („още с поемането на управлението пролича неговото реакционно разбиране върху нещата”)9.
Месец по-късно, на 27 юли, „Патриарх” отново прави много подробно донесение,
посветено този път на заповедта на митр. Паисий да бъде извършено преброяване на Софийска епархия, когато на всеки енорийски свещеник е наредено да подаде
данни за къщите и семействата на вярващите и да изготви карта с границите на
своята енория. Това е изтълкувано като крайно враждебен акт от страна на държавата, в резултат на който „министъра на външните работи е водил разговор с
Паисий в присъствието на Тагаров”, в който министърът е изказал подозрение, че
8

Димитър Илиев и Павел Тагаров се сменят в края на 40-те години като директори на изповеданията. През
1952 г. начело на Комитета по църковни въпроси (или както е пълното му име – Комитет по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове) е назначен Михаил Кючуков, който остава на този пост
до 1974 г.
9

АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 1, а. е. 32, т. 1 (ДОН „Звън”), л. 138-144.
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данните се събират с цел изпращането им в чужбина: „а това е шпионаж срещу
държавата и народа... и Вие, владико, трябва да знаете, че за шпионаж се строят
бесилки и се бесят провинените, които и да са те”. В същото донесение се казва, че Паисий нарочно бави изготвянето на новия устав на Църквата, защото „в
главите на всички реакционни архиереи стои мисълта, че комунистите скоро ще
паднат от власт”, поради което Паисий „пази от лагер и пенсиониране двамата
най-реакционни владици – Михаил и Софрони”10. Псевдонимът „Патриарх” присъства и в разработката срещу Левкийски епископ Партений от лятото на 1950 г.11
Формалното предложение за вербовка на еп. Пимен, „обект на разработка Паразит”, е от 10 юни 1951 г. Целта е „обезпечаване на Православната църква
и ускоряване на работата по разработките „Звън” [Врачански митр. Паисий],
„Фуше” [Стефан Цанков] и „Юда” [неизвестен], а и на контролните такива срещу най-реакционните митрополити”. Предложението е придружено с кратка биография на обекта, която акцентира върху възможностите му „за работа като
агент на ДС за бъдещо обслужване и разработване на Православната църква“.
Новият началник на отдел Богдан Думков предлага вербовката да се извърши „по
компрометиращи материали въз основа на вражеска дейност” и неморалното му
поведение за духовник. За целта трябва да бъде използвана агент „Теменуга”,
която ще фотографира неморалните действия на епископа, а след това снимките ще бъдат използвани за неговото компрометиране. За да не се допусне
разконспириране на агентката, ще се спусне слух, че са били заловени опасни
престъпници. След това епископ Пимен ще бъде извикан за справка, за да окаже помощ за залавянето на тези престъпници. В хода на разговора ще му бъде
обяснено, че срещите му с агент „Теменуга” са били провеждани в апартамент,
собственост на нейна приятелка, която е била съучастничка на „бандитите”.
При нейното залавяне органите на реда са попаднали и на неговите фотографии.
Предвижда се разговорът да бъде насочен към вражеската дейност на епископа
и в този контекст да му бъде предложено сътрудничество.12
Подобен подход за привличане на висши духовници през този период е по-скоро правило, отколкото изключение, а потенциалните агенти се набират почти
винаги въз основа на „компрометиращ материал”. Затова нито предложението
за вербовката на епископ Пимен, нито подходът към него е някаква изненада.
Подобни предложения за вербовка фигурират в още няколко досиета на митрополити и епископи от този период, с тази разлика, че много малко от тях са
доведени до „реализация”, т.е. много малко от твърденията на агентите за
неморалното поведение на тези духовници са били доказани (фотографирани).
Затова и няма противоречие между появата на псевдонима „Патриарх” още през
1950 г. и неговото формално вербуване на следващата година. Най-вероятно
вербовката от лятото на 1951 г. има за цел да затвърди контакта и да наложи
10

Пак там. л. 149-155.

11

АКРДОПБГДСРСБНА, ІІІ раз, а. е. 1204 (ОНД Фанатик), т. 1, л. 35-37, 51-54.

12

АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 1, опис 1, а. е. 788, л. 18-20. По принцип съм противник на цитирането на данните
за лични слабости от досиетата на ДС, но в конкретния случай намирам това за неизбежно.
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чувството за зависимост у агента, както и да даде формален повод за неговото регистриране. Същевременно офицерът е бил убеден в крайния изход от тази
операция, тъй като предложението за вербовка е направено на 10 юни, самата
вербовъчна беседа се провела по предначертания план още на 12 и 13 юни 1951 г.,
а на 14 юни Богдан Думков рапортува на министъра за нейното успешно завършване. В рапорта се съобщава, че епископът дошъл без възражения, защото бил
подведен, че ще помага за залавянето на престъпници, и продължава: „когато му
дадох да види албума с многото порнографски снимки, между които и неговите,
той се смути, разтрепера се и каза: с мене е свършено, всичко това е така“.
След това епископът е принуден да напише биографията си, в която се спира на
личните си прегрешения (като категорично отрича историята от 1937 г. да е
истина и настоява, че това са били само „клюки”) и разказва своята биография.
Наред с царското семейство и видни политици, които признава, че е приемал
в Бачковския манастир, той посочва, че след 9 септември манастирът е бил
посещаван от видни фигури от новата политическа власт, като Антон Югов,
Добри Терпешев, Кирил Станчев. Подчертава, че никога не „имал неприязнено
отношение към братския руски народ”, а решението за неговото ръкоположение за епископ е било взето въпреки несъгласието на митрополитите Михаил и
Паисий, които са имали друг кандидат. След това подава 14 страници подробни
показания за другите митрополити.
Според Богдан Думков епископът посрещнал предложението за вербовка „с облекчение”, след което „му определих псевдоним „Патриарх”. Накрая новият агент
подписва собственоръчна декларация, в която заявява:
Задължавам се доброволно да донасям за всички вражески прояви, които ще узнавам както по линия на Българската православна църква, религиозни секти, и пр.,
така също и за вражеските прояви на лица извън църквата. В качеството ми на
сътрудник на Дирекция държавна сигурност (ДДС) ще бъда винаги искрен, честен
и навременен ... няма да говоря на никого за връзките си с ДДС. Сведенията си ще
давам писмено с псевдоним „Патриарх“. От вас, другарю министре, моля милост.
При гаранция от моя страна, че ще докажа с дело изправлението си и ще дам с
всички сили принос на народната ни власт – за доброто на българския народ.13
От рапорта за вербовка не може да се направи категорично заключение дали
псевдонимът „Патриарх”, с който епископ Пимен подписва донесенията си от
1950 г. до 1962 г., е бил избран от него или от неговия водещ офицер. Същевременно вербовката на основата на изнудване, дори и в случаи като този,
в които са нарушени монашеските правила, е доказателство за бруталните
средства, с които в тези години си служи Държавна сигурност. От прегледа на
разсекретените досиета може да се заключи, че малцина са имали силата да
откажат подобно предложение, подкрепено от съответната заплаха за възможно изпращане в ТВО (пример за такъв отказ е Левкийският епископ Партений,
13

Пак там. л. 20-26. Точно това са и листовете от делото, копирани през 1988 г. по искане на началника на
отдел 03 в управление VІ Кирил Котов.
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опитът за вербовката на когото се основава на негови политически възгледи,
а не на някакви компрометиращи материали). Но по-късните преписки показват,
че твърде често агенти, вербувани по подобен начин, след това намират начин
да се измъкнат от своята зависимост, като по терминологията на службите за
тях се казва, че са се „разконспирирали”. Претендиращият за обективност подход към досиетата на Държавна сигурност трябва да има предвид всички тези
детайли, преди да прибягва до прибързани оценки за качествата на един или друг
духовник, попаднал във фокуса (мрежата) на Държавна сигурност.
Посочената дотук биография не подкрепя със сигурност хипотезата, че епископ
Пимен е избран за Неврокопски митрополит само заради подкрепата на светската власт.14 Очевидно светската власт не е имала нищо против неговата кандидатура, но в негова полза говорят и близките му отношения със сочения като
фаворит за бъдещ патриарх Пловдивски митр. Кирил, както и убеждението, че
той има контакти с представители на прокуратурата, които в тези тежки времена могат да бъдат от голяма полза. В „Справка относно проведените избори
за Неврокопски владика в Благоевград”, изготвена на 7 август 1952 г. от началник на отделение 3-то в МВР-Благоевград се посочва, че изборът е бил проведен,
след като през септември 1951 г. са били избрани новите епархийски избиратели
и нов епархийски съвет, чийто състав бил „устно утвърден от секретаря на
Окръжния комитет на БКП Борис Вапцаров”. Изборът за нов митрополит се провел на 3 август 1952 г. и бил организиран от Ловчанския митрополит Филарет,
също сочен за привърженик на Кирил Пловдивски. Основната агитация по време
на изборите била в полза на епископ Пимен, а според един от другите кандидати,
епископ Стефан, Пимен бил „кандидатът на властта”. В крайна сметка изборите
излъчили на първо място епископ Пимен с 28 гласа, на второ – епископ Стефан
със 17 гласа, следван от епископите Тихон (5 гласа), Йона (4) и Партений (2).
Справката завършва с информацията, че „след изборите на 3 август бил даден
общ обед в ресторант „Волга” на всички избиратели и чиновници, с представители на местните комитети на БКП. На обяда нямало „вражески изказвания”15.
Точно този обяд става причина петима от деветте членове на Св. синод да
оспорят правилността на избора на Пимен за Неврокопски митрополит с аргумента, че еп. Пимен приемал поздравления, преди да е бил канонично утвърден
от Синода. Целта на тези митрополити е да блокират сформирането на мнозинство в полза на вече определения за фаворит за патриарх митрополит Кирил,
както и да отложат провеждането на Патриаршеския избирателен събор. Утвърждаването на Пимен за Неврокопски митрополит на 4 януари 1953 г. отваря
пътя към избора на Кирил за Български патриарх, а през следващите години Неврокопският митрополит се налага като един от верните съюзници на патриарха
във всички критични решения на Синода. През 50-те и 60-те години близостта
му до властта не е тайна за другите членове на Синода, като двамата с Лов14

Такава беше и моята хипотеза преди запознаването с делото на митр. Пимен в архива на Комисията по
досиетата. Повече подробности около избора на еп. Пимен за митрополит виж в: Методиев, М. Между вярата
и компромиса. Православната църква и комунистическият режим в България. ИИБМ&Сиела, София, 2010, с.
203-213.
15

АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 1, опис 1, а. е. 788, л. 71
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чански митр. Максим трайно се споменават от т.нар. „реакционни митрополити” като едни от потенциалните кандидати за наследници на патриарх Кирил.
Доколко ефективен е бил Пимен като агент, е въпрос, който си задават и самите оперативни работници от Държавна сигурност. По-късните информации,
съхранявани в неговото досие, нито са много, нито са забележителни с нещо, но
негов водещ офицер остава началникът на отдела, който се занимава с въпросите на Църквата. Цитираните донесения на секретен сътрудник „Патриарх” от
1950 г. са едно от доказателствата, че личното му дело или е било прочистено,
или най-вероятно никога не е било архивирано по всички правила.
В малкото на брой запазени в делото донесения „Патриарх” съобщава за решенията на малкия състав на Синода и за някои размествания в църковната управа.16
Но по всичко изглежда, че между митр. Пимен и Държавна сигурност започва
своеобразна „оперативна игра”, която се състои в това кой кого ще използва повече за реализирането на собствените си планове. Сътрудничеството е сделка,
която изисква ангажименти и от двете страни. В някои от случаите (особено
на духовници) сделката се състои просто в това агентът да продължи да води
същия начин на живот, който е привлякъл вниманието на Държавна сигурност. Но
в повечето случаи сделката се състои в растеж в кариерата срещу информация и
влияние. И ако чрез Пимен Държавна сигурност има достъп до решенията на Синода, чрез Държавна сигурност митр. Пимен получава възможност не само да съхрани църковната си кариера, но и да мечтае за още по-висока позиция. За което
спомага и близостта му с патриарх Кирил, а и с Комитета по църковни въпроси.
Държавна сигурност има ясна представа за правилата на тази игра. Показателна е „Характеристиката на агент „Патриарх”, изготвена на 5 януари 1959 г. от
неговия вербовчик и водещ офицер Богдан Думков, в която се прави оценка на
полезността му като агент. След кратък преглед на неговата биография справката се спира на широките връзки на агента с вражески настроените лица сред
духовенството и буржоазията и се добавя, че „като агент е дал изобилен материал за вражески и други прояви на църковници и други свои връзки, но дадените
от него данни в много случаи са общи и не представляват сериозна оперативна
ценност. Насочван е към бившия екз. Стефан, към Паисий, патр. Кирил, проф. Ст.
Цанков, Велико Великовски и др., но особено съществени ценни данни не е дал.
Дава редовно информация за състоянието на Църквата и Синода. Дава сведения
за невъзвращенеца Андрей, сега в Америка“17.
В анализа се признава, че сътрудникът често се „опитва да хитрува – много
сигнали показват, че това, което донася на нас, съобщава и на Комитета по
изповеданията” и се „очертава като голям кариерист. Досега не сме го засекли
в предателство, но пропуска моменти главно от личния живот и връзки с интимен характер”. Заключението е, че „Патриарх” може да остане в агентурния
16

Напр. Рапорт на началник управление 3 Кръстев за проведена среща с агент „Патриарх”, 11 февруари
1960 г., АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 1, опис 1, а. е. 788, л. 105-106.
17

Пак там, л. 75-76
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апарат. Може да израсне като агент. „Дава вид, че възприема критиката, която
му правя. Има добри лични и разузнавателни качества.“ Необходимо е да бъдат
„разобличени някои негови нечестности, за да се стимулира”.
От тази справка става ясно, че информациите, съхранявани в неговото досие,
са малка част от същински подадените донесения. На второ място – че данните за живота в Църквата може и да нямат „оперативна стойност” от гледна
точка на водещия офицер, концентриран върху вражески настроените лица, но
са информативни за състоянието на Църквата. И на трето място – че митр.
Пимен се опитва да поддържа сложен баланс в отношенията между патриарх
Кирил, Комитета по църковни въпроси и самата Държавна сигурност.
На 12 февруари 1962 г. агент „Патриарх” е пререгистриран като агент на отдел
08 на Второ управление на Държавна сигурност, следствие от преструктурирането на отдела, който се занимава с църковните въпроси. Предложението за
пререгистрация съдържа важни данни за неговия статут като агент: „През 1950
г. е вербован на компроматериал, но е воден на ОНД (Отчетно-наблюдателно
дело) за зашифровка. Ръководен от др. Думков, др. Кръстев и др. От края на 1960
г. на ръководство го поех аз. Като агент е ценен, с добри възможности“. Предложението е на началника на отдел 08 Милчо Рангелов. В регистрационната бланка
се уточнява, че сътрудникът „ще се води под псевдоним „Пирин“.18

„ЧЕРНИЯ”
Споменатото ОНД, заведено срещу митрополит Пимен „за зашифровка”, е регистрирано на 22 април 1957 г. по искане на Окръжното управление в Благоевград. Според стандартната процедура ОУ Благоевград се обръща с писмо към
отделение 04, отдел 08 на ДС, в което пита дали в архива има някакви данни
относно „лицето Деян Неделчев Енев”. Отговорът е, че „в отдел 8 ДС за лицето
Деян Неделчев Енев няма архивно дело и не протича на отчета на ДС“, с което
центърът дава зелена светлина за регистрацията на ОНД „Черния” – това е
актът на „зашифровка”, доколкото отделът в София не споделя с колегите си в
Благоевград информацията за вербовката на Пимен. „Зашифровката” е поредното доказателство за важността на агента. 19
Основанието на ОУ-Благоевград да заведе ОНД „Черния” е информацията, че
митр. Пимен е разпространявал книгата От къде е произлязла вярата в Бога.
Книгата е била съхранявана в склада на митрополията, а митрополитът непредпазливо я е подарил на певци от църковния хор от Габрово, гостували в епархията. Вследствие на това полковник Григоров от МВР-Благоевград провел среща
с митрополита, съобщил му, че книгата е с „антикомунистическо съдържание”,
което представлява престъпление по силата на Наказателния кодекс. На 10 юни
1957 г. двамата подписват Протокол за доброволно предаване, с който митро18

Пак там. л. 21-22.
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Подобен акт на „зашифровка” е по-скоро изключение в практиката на ДС и поне аз не съм попадал на друг
такъв случай в прегледаните архивни дела.
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политът предава наличните 730 бр. от тази брошура. Подписва и декларация,
в която обяснява историята на книгата, декларира, че „искрено съжалявам, че
не съм бил достатъчно осторожен и внимателен“, и завършва многозначително:
„това, че брошурата е в Габрово донякъде е утешително, защото ние с Търновския митрополит се различаваме в отношенията си към народа и не ще бъда подозиран от него в голяма прогресивност“20. Въз основа на тази история, и след
вече цитираната кореспонденцията с отдела в София, на 17 декември 1957 г. в
Благоевград е заведено ОНД „Черния” на „лицето Деян Неделчев Енев”.21
Следват стандартните дейности по делото – изготвяне на план за действие, установяване на близките лица, включително чрез проверка на кореспонденцията,
проучване на служители от митрополията с оглед привличането им като информатори, събирането на данни от различни източници, документиращи „вражеските изказвания” и позиции на митрополита. В резултат агент „Райчо” предава
реч на митрополита пред свещеници от епархията, в която той със задоволство
констатирал удвояването на вярващите и засилването на позициите на Църквата. Макар и в речта да отбелязал „доброто сътрудничество с правителството”,
митрополитът разкритикувал „престараването” на някои държавни служители
в атеистичната пропаганда.22 Делото съдържа още някои критични изказвания
срещу властта на владиката, като най-сериозно е донесението 14 февруари 1959
г., според което, когато чул по радиото новите тезиси на „др. Живков”, митрополитът отбелязал, че „тази програма е равна на крах на целия ни народ. И щом
не ще може да бъде реализирана тази програма Съветският съюз ще присъедини
България към себе си, като нова република, щом нямаме достатъчно ум“.23
В обобщена справка от 3 септември 1960 г. ДС-Благоевград констатира, че
митрополитът участва в разпространението на инкриминирана литература и
работи за увеличаване на вярващите. Това мнение обаче не се споделя от отдел
08 в София, тъй като Отчетно наблюдателното дело е закрито и предадено
в архив непосредствено преди пререгистрацията на агент „Патриарх” като
агент „Пирин” – това става на 30 януари 1962 г. с решение на Милчо Рангелов,
водещ офицер на „Патриарх/Пирин”. Според постановлението за закриване „след
1950 г. и по-късно не са постъпили данни за вражеска дейност”.24

„ПИРИН”
През 60-те години няма данни отношенията между митр. Пимен и Държавна
сигурност да са претърпели съществена промяна, като и двете страни продължават да се опитват взаимно да се възползват от слабостите на другата.
Най-важната мисия, с която е натоварен агентът, е посредничеството при решаването на проблемите в Американската епархия на Българската православна
20

АКРДОПБГДСРСБНА, ІІІ РАЗ. 18868, ОНД „Черния”, л. 60-62.
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Пак там, л. 65-66.
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Пак там л. 74-75.
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Донесение на агент „Ачко”. Пак там, л. 85.
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Пак там, л. 116.
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църква. След обширна преписка през 1963 г. митрополит Пимен е изпратен да се
запознае на място с проблемите на епархията и споровете между Кирил Йончев
и митрополит Андрей. В подготовката на тази визита прави впечатление, че
митрополитът е инструктиран основно от отдел 08, където той е наричан с новия му псевдоним „Пирин”, но попада и в справките на Първо управление (разузнаването), където е наричан със стария му псевдоним „Патриарх”. На 12 февруари
1963 г. отдел 08 изготвя предложение до заместник-министъра на вътрешните
работи за „извеждане на агент Пирин на временно оседание в Америка по линия
на духовенството”. Предложението уточнява, че митрополитът „заминава по
линия на външно министерство”, а „ние използваме повода, за да получим информацията за интересуващите ни въпроси“. В бележката заместник-министърът
е запознат накратко с проблемите в българската епархия в САЩ, като се уточнява, че основната задача, поставена на „Пирин”, е да проучи положението в
епархията, да разговаря с Кирил Йончев („с когото аг. Пирин е много близък“), да
се опита да го убеди да се помирят с митр. Андрей, а в зависимост от резултата Йончев и неговите помощници Георги Николов и Васил Михайлов могат да бъдат поканени на посещение в София. Допълва се, че „на Пирин ще бъдат изяснени
някои методи на работа на капиталистическите КР [контраразузнавания]” и ще
му бъдат дадени указания за предпазливост, като например „най-съществените
разговори с Андрей и Кирил Йончев да се водят извън помещенията (в паркове,
по улици, пред църквата, на избрано от него място).” В края се уточнява, че
планът е съгласуван с „колегите от ПГУ”, които не са поставили други задачи.25
Както е известно, мисията на митр. Пимен през 1963 г. в Америка завършва
с провал – в крайна сметка отношенията между Кирил Йончев и митр. Андрей
се влошават до степен, че българската епархия в Америка се разпада на две
равни части, едната от които накрая приема юрисдикцията на Православната
църква в Америка, а другата продължава да признава Св. синод на БПЦ. С оглед
на съществуващото напрежение в епархията е спорно дали митр. Пимен въобще
е можел да промени нещо. Но още по-спорно е доколко подходящ е бил изборът
точно Пимен да бъде натоварен с тази мисия – той се познава лично с Кирил
Йончев от Бачковския манастир, където Йончев е служил от 1944 до 1946 г., без
да е известно в какви отношения са били тогава, а и в Америка са били наясно,
че името на митр. Пимен се асоциира тясно с държавната власт.26
В този период ДС крои планове да се възползва от своя агент, като го направи
и член и на малкия състав на Св. синод на мястото на Врачански митр. Паисий.
Макар и правомощията на намаления състав на Синода да са ограничени, присъствието в него дава възможност на старите митрополити като Паисий и
Йосиф да прекарват голяма част от времето си в София, което пък увеличава
тяхното неформално влияние. В един от плановете за работа по разработка
„Звън” срещу митр. Паисий е посочено, че „след набиране на достатъчно компроматериал ще се действа за изгонването му от малкия състав, а с това
25

АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 1, опис 1, а. е. 788, л. 80-86.
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Повече подробности за мисията на митр. Пимен в Америка и отношението на Първо главно управление
към нея съм предал в Методиев, М. Цит. съч. с. 409-410.
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ще нанесем и сериозен удар върху реакционното крило, което ръководи. В това
направление имаме подкрепата на патриарха и някои по-лоялни владици. Ще създадем условия за избиране в малкия състав евентуално аг. „Пирински”27. От
преписката не става ясно как е завършила тази операция, но тя е показателна
за желанието на ДС да изолира старите митрополити, за сметка на младите.
Ключовият епизод в отношенията между Държавна сигурност и нейния сътрудник настъпва след смъртта на патриарх Кирил и в месеците около избора на нов
патриарх. Въпреки че е смятан за най-приближения до патриарх Кирил митрополит, в края на 60-те години значението на митр. Пимен за Държавна сигурност
започва видимо да отслабва. През 1967 г. за нов Старозагорски митрополит, против волята на патриарх Кирил, е избран епископ Панкратий, който в началото на
70-те години под псевдонима „Бойко” се превръща в най-приближения до явната
и тайна държавна власт митрополит. Паралелно на този процес както патриарх
Кирил, така и Комитетът по изповеданията и Държавна сигурност започват да
изпитват все по-силни съмнения в мотивите и действията на митр. Пимен.
На 21 януари 1966 г. агент „Дамянов” разказва на оперативния работник Христо
Маринчев за проведената наскоро негова среща с патриарх Кирил, в която патриархът изказал острото си недоволство от Пимен. „Ето аз мога скоро да склопя
очи, а кого ще направят патриарх. От останалите митрополити най-културен и
най-голям църковник е митрополит Никодим, но и той старее, а от по-младите
на кого да се спрем. Да вземем Пимена, който минава за лоялен и църковник, а
какво се оказа в същност. Той винаги хитрува и се оказва безподобен двуличник.
С всекиго прави приятелство, против всекиго говори и в крайна сметка себе си
иска да изтъкне. Той и против мен говори и е много зле настоен”.28
На 21 ноември 1969 г. отново „Дамянов” – най-добре информираният светски
богослов за отношенията в ръководството на Църквата и сред най-полезните
агенти на ДС – предава подробно разговора си с „др. Тодоров”, втория човек
в Комитета по църковни въпроси след Михаил Кючуков. В разговора Тодоров
изказал „недоволството” си от митр. Пимен, „който показал истинския си лик
на лъжец и хитрец, стараещ се умело да прикрива своите грешки”. След това
Тодоров се поинтересувал каква е активността и приносът на митр. Максим
на международната сцена, „прогресивната му ориентация и пр.”, а в отговор
„Дамянов” „дал обективна преценка – положителни и отрицателни сведения с
конкретни примери”. Тодоров потвърдил, че подобно е мнението и на Кючуков,
който не бил доволен, че на публично събитие Максим „не казал нито дума по
въпросите на мира”, поради което щял да извика Ловчанския митрополит „и да
разговаря сериозно с него по тези въпроси. „Активност, яснота, преданост,
иначе ще се намерят други хора, които да представят българската църква на
миротворчески срещи в чужбина”, казал в заключение Тодоров.29

27

АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 1, а. е. 32, т. 1 (ДОН „Звън”), л. 44.
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АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 1, опис 1, а. е. 788, л. 102.

29
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Митр. Пимен не приема лесно решението за основен кандидат за патриаршеския
трон да бъде издигнат Ловчанският митр. Максим. Много интересни детайли как
е протекла комуникацията между основните действащи лица в този критичен период съдържа донесението на секретен сътрудник „Алексей”, предадено в дните
около определянето на митр. Максим за фаворит. „Алексей”, чиято самоличност
не е идентифицирана, но най-вероятно е мирянин от Върховния църковен съвет,
информира на 18 март 1971 г., че веднага след смъртта на патр. Кирил за временен наместник-председател на Синода в предвидения от устава седемдневен
срок бил определен митр. Пимен, който изказал убеждението си пред членовете
на Върховния църковен съвет, че ще бъде избран и за постоянен наместник-председател, и им обещал да бъде „по-взискателен, тъй като досега отговорността
падаше върху плещите на патриарха, а сега ще пада върху моите.”
В същото донесение „Алексей” съобщава, че на 10 март 1971 г. (три дни след
кончината на патр. Кирил и два дни след определянето на митр. Максим за фаворит от Политбюро на Цк на БКП) „Алексей” провел двучасова среща в хотел „Тримонциум” в Пловдив с председателя на Комитета по църковните въпроси Михаил
Кючуков. В този разговор Кючуков обяснил, че „при положение, че Никодим е болен,
оставали двама кандидати – Пимен и Максим. Становището на комитета е – за
нам. председател и патриарх да бъде избран Максим” и възложил на „Алексей” да
говори за това с Търновския митрополит Стефан, с когото агентът се срещнал
в Синода. В разговора проличало, че „Стефан не бил известен още за становището на комитета, дори останал до известна степен изненадан”, но припомнил,
че в миналото патриархът споделил предпочитанията си да бъде наследен от
Никодим или от Максим. Накрая Стефан декларирал, че приема становището на
комитета, но с известен страх – заради особеното отношение на Максим към
хората въобще, а още и заради безкомпромисното защитаване на принципите си,
което в много случаи затруднявало разрешението на някои проблеми.
След това „Алексей”, „със съгласието на Кючуков”, посетил със същата мисия и
Пимен, пред когото изразил убеждението си, че той наверно знае за становището
на комитета, но счел за свой приятелски дълг и той да му го каже. Пимен останал
видимо крайно изненадан, потресен. Казал, че не знаел за това. Не реагирал, обаче, срещу това и дал да се разбере, че щом комитета иска това, така ще стане.30
Както е известно, впоследствие митр. Пимен се присъединява към особеното
мнение на двамата живи стари митрополити Паисий и Йосиф, които оспорват
процедурата по избора на нов патриарх, а косвено – пряката намеса на държавата в този процес.
Това са практически последните данни в досието на митр. Пимен. Следват няколко донесения срещу него, като това на агент „Иван” от 16 август 1972 г.,
пред когото Пимен споделил, че „в близките дни очаквал разместване на политическите кръгове и то по-специално падането на Тричков и Кючуков. При тази
промена очаквал и промени и в ръководството на църквата. На същия приятел е
30

Пак там, л. 114-117.
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споделил, че Патриарх Максим е много послушен на комитета по въпросите на
вероизповеданията – на властта”31. На 2 февруари 1973 г. агент „Казаков” пък
съобщава, че Пимен се е оплакал, че бил освободен от намаления състав на Синода. А на 2 декември 1974 г. ръководството на агент „Пирин” е поето на полк.
Тодор Димитров Тодоров, началник отдел 03 в Шесто управление.32
Така се стига до предложението за изключване на агент „Пирин” от агентурния
апарат. Изготвено е на 31 юли 1976 г., а негов автор е известният днес, а тогава все още начинаещ оперативен работник старши лейтенант Бончо Асенов.
В мотивите за предложението се споменават основните факти от биографията на Неврокопския митрополит, подчертава се, че е не е бил напълно искрен с
органите на ДС и е „премълчавал съществени данни и свои действия”, за да се
стигне накрая до същинската мотивировка:
Очертал се като кариерист, който искал да използва връзките си с ДС за утвърждаване и издигане в йерархията на БПЦ. Проявил голямо желание и амбиция през
1971 г. да бъде избран за патриарх. След като това не се осъществило, постепенно прекъснал връзките си с ДС под предлог, че не му било оказано съдействие
в избирането за патриарх.
Оперативният работник констатира, че след това Пимен се сближил с „реакционерите Паисий и Йосиф и минал в опозиция”, а като доказателства за това
са приведени факти, споменати в наблюдателното дело „Черния”, без да се
споменава, че то е било заведено за „зашифровка” – че покровителствал „вражески свещеници” и преследвал прогресивните и развивал активна религиозна
дейност. В заключение Бончо Асенов предлага сътрудникът да бъде изключен,
без да му се взима декларация за неразгласяване, а личното и работното му дело
да бъдат свалени в архива. След получаването на съгласието на началника на
отдела, на 1 август 1976 г. делото е свалено в архив.
Анализът на мотивите, с които е закрито делото на агент „Пирин”, са показателни за подхода на Държавна сигурност. Агентът едва ли е могъл да знае,
че към 1976 г. службата вече разполага с няколко важни сътрудници (наред с
митр. Панкратий, в Синода вече присъства и новият Врачански митр. Калиник –
„Велко”, привлечен за сътрудник още през 1968 г.), но очевидно е бил наясно, че
сътрудничеството му с ДС вече не може да му бъде от полза. Доказателство
за спадналото значение на агента е, че предложението за изключването му от
агентурния апарат е написано от напълно незначителен в този момент оперативен работник, дори и това да му е било наредено от неговия началник.
След закриването на делото и освобождаването му от намаления състав на
Синода митр. Пимен наистина минава в опозиция на новото ръководство на
Църквата, което го прави и обект на донесения от някои от сътрудниците в Синода. Така например Рангел Рангелов, началник на културно-просветния отдел, на
31

Пак там, л. 144-145.

32

Пак там, л. 153.
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няколко пъти предава изказвания на Пимен по въпроса за образованието, които
могат да бъдат тълкувани като реакционни – като например идеята му в часовете по литература в Семинарията да се изучават предимно тези класици на
българската литература, които имат положително отношение към религията.33
В края на 70-те и през 80-те години той се изолира все повече в своята епархия,
където името му е замесено в спорове между различни свещеници, преместването им без видима причина – израз на желанието на митрополита да не допуска
никаква външна намеса в делата на епархията си.

***
Какви са изводите, които могат да бъдат направени от досието на Неврокопския митр. Пимен? Дори и най-пристрастният поглед в полза на митр. Пимен не
може да отмине факта, че той е първият и в продължение почти на две десетилетия най-важен агент на Държавна сигурност в Синода на БПЦ. Независимо
от оперативната стойност на подаваните от него информации, независимо
от компромисите, които са направили с държавата другите членове на Синода,
този факт остава централен при оценката на историческата роля на митр.
Пимен в годините на комунизма. Въпреки че в началото е обект на изнудване,
негов основен мотив за сътрудничество е изкачването му в църковната йерархия, включително и надеждата да бъде избран за патриарх през 1971 г. Със сигурност в досието му могат да бъдат открити аргументи, с които той да бъде
описан и като жертва на Държавна сигурност – заради начина му на вербуване,
заради заведените срещу него разработки през 50-те и 60-те години, а и заради
изолацията, в която е поставен, след като губи значението си за тайните служби. Обобщеният извод е, че в годините на комунизма митр. Пимен се опитва да
поддържа тънък баланс в отношенията между патриарх Кирил и старите митрополити, от една страна, и между Комитета по църковни въпроси и Държавна
сигурност, от друга, без обаче да разполага с информацията, с която разполага
всеки един от тези четири центъра на влияние. Всичко друго е в сферата на
спекулациите – след края на комунизма е възможно той наистина да е виждал
живота си като обект на репресия, възможно е дори да е вярвал, че дейността
му е била не по-малко осъдителна от тази на другите митрополити. Възможно
е обаче, подобно на събитията в края на 40-те и началото на 50-те години, той
отново да се е опитал да си създаде такива контакти с новата политическа
власт, които да му дадат възможност да постигне целта си. Данните от неговото досие не потвърждават подозрението, че разколът в БПЦ е бил иницииран
от бившите тайни служби, но потвърждават опасенията, че миналото му е било
добре известно на бившите служители от тези служби. Което е само поредното доказателства, че ако досиетата на Държавна сигурност бяха отворени в
началото на прехода, много от събитията в този преход (между които и разколът в Църквата) щяха да изглеждат по съвсем различен начин.

33

АКРДОПБГДСРСБНА. І р 12813, том. 5, л. 237-241. (Работно дело на агент „Рудомир”, обявен с Решение
2-259/20.11.2013 на Комисията по досиетата).
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ЦЪРКВИТЕ, ПРОСТРАНСТВО НА
СВОБОДАТА
С пастор Райнер Епелман, един от водачите на мирната
революция в ГДР, разговаря Людмила Димова
Райнер Епелман (р. 1943 г.) е сред водещите фигури на източногерманската опозиция. Още в младежките
си години се дистанцира от режима
в ГДР. Заради „западната ориентация” на семейството си и отказа да
членува в младежката комунистическа организация няма право да завърши гимназия и да следва архитектура. След издигането на Берлинската
стена баща му остава в Западен
Берлин, където работи, а майката с
Райнер Епелман – © Frank H. Bromme
четирите деца живеят в Източен.
Синът учи за зидар и работи осем години. Призован е в Народната армия, но отказва да
носи оръжие. Изпратен е в строителните войски, но отказва да положи клетва пред ГДР
и лежи 8 месеца в затвора. По-късно учи евангелистка теология и става пастор в Самарянската църква в квартал Фридрихсхайн, Източен Берлин.
Не се подчинява на изискването дейността на Църквата да се ограничава до пастирската грижа и милосърдието. Участва в многобройни инициативи за разоръжаване и мир и
се превръща в един от лидерите на движението за мир и човешки права в ГДР. Младежките богослужения и блус месите в неговата църква представляват нови форми на протест срещу режима. Заедно с комуниста дисидент Роберт Хавеман съчинява Берлинския
апел, публикуван на 25 януари 1982 г., в който се призовават двете германски държави
да започнат преговори за разоръжаване. След това Райнер Епелман е обявен от Щази за
„враг на държавата № 1”. Арестуван е за кратко, Щази го следи неотлъчно, по дирите
му са пуснати над 40 нещатни сътрудници.
След 1990 г. открива, че в досието му фигурират планове на убийство чрез инсценировка
на катастрофа. Държавна сигурност изправя Епелман пред избор: да напусне страната
или да лежи в затвора. В досието му с дата април 1989 г. е записано: „Той заема позицията: „Остани в страната и се съпротивлявай всеки ден”.
През октомври 1989 г. заедно с други представители на Църквата е сред създателите
на партия „Демократичен пробив”, където работи и бъдещият канцлер Ангела Меркел.
През април 1990 г. влиза в правителството на Лотар де Мезиер, първото демократично избрано правителство на ГДР, като министър на разоръжаването и отбраната. По
същото време става и ръководител на „Демократичен пробив”, която се присъединява
към Християндемократическия съюз. В обединена Германия Райнер Епелман е избран за
член на Бундестага от ХДС (1990–2005 г.). Двамата с пастор Маркус Мекел, също опозиционен водач в ГДР, един от основателите на Социалдемократическата партия в ГДР,
а по-късно депутат в Бундестага, работят за осмислянето на миналото на ГДР. Райнер
Епелман е председател на Анкетната комисия за преоценка на историята и последствията от диктатурата на ГЕСП. През 1993 г. излиза автобиографичната му книга Чужде-
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нец в своя дом. Моят живот в другата Германия. Днес е почетен председател на Германската федерална фондация за преоценка на диктатурата на ГЕСП.
Той дойде в София, за да участва в конференцията „Християнските църкви, гражданското общество и комунистическото наследство. Опитът на България и Германия” (23–26
април 2014), един от организаторите на която беше сп. Християнство и култура.

По време на конференцията в София, редом до своя съратник
пастор Маркус Мекел (вдясно) © Frank H. Bromme

Демонстрациите в ГДР започнаха от църквите, след служба хората излизаха на улиците със свещи в ръце. Защо наричат мирната революция в ГДР
„революция на пасторите”?
В ГДР имаше постановление за събиранията, според което по принцип всеки
гражданин имаше право да организира събрание или демонстрация, но всъщност
това правеха само организациите и партиите, а всички те бяха унифицирани от
Германската единна социалистическа партия. Затова до есента на 1989 г. нямаше събрание или демонстрация, които да не бяха организирани от политическа
партия или организация. По някое време ние в Църквата разтълкувахме едно от
изреченията в това постановление – че единствено църквите имат право сами
да регламентират своите събирания и носят отговорност за това. Събитията
от 1988–89 г. всъщност водят началото си още от 1982 г. По това време всяка
вечер ние гледахме по западногерманската телевизия демонстрации във ФРГ,
Холандия, Дания, САЩ под мотото „Спрете надпреварата във въоръжаването”.
Имаше опасност от трета световна война, която отново щеше да се води на
територията на Германия. Ние, християните, размишлявахме как може да се
подобри тази сложна ситуация и това доведе дотам, че през февруари 1982 г.
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комунистът Роберт Хавеман1 и евангелският пастор Райнер Епелман формулирахме и публикувахме апел, който се превърна в акт за раждане на движението
за мир в Евангелистката църква.
Връщам се на постановлението за събиранията: единственото пространство,
където можеше да се говори по същество за неща, които не бяха официално благословени, бяха църквите. Ние приканвахме хората на църковни служби с убеждението, че конкретна задача на християните е да направят по-сигурен мира в
Европа. Това бързо разбраха и тези, които не бяха членовете на Църквата, не
бяха християни или пък бяха католици. Не питахме кой е евангелист, католик
или баптист, в нашите групи имаше и атеисти, комунисти. Тези кръгове се разгърнаха, укрепнаха, хората се срещаха редовно. Решавахме, че ще се срещнем
идната седмица или след четири седмици, и можехме да сме сигурни, че това
ще се случи, че държавата няма да се намеси. Тя наблюдаваше с недоверие, но
не желаеше генерално да влоши отношенията си с Евангелистката църква и
затова търпеше със стиснати зъби. Тя следеше, на богослуженията винаги присъстваха внедрени хора от Щази. Това означаваше, че по време на диктатурата
единствено в Църквата имаше място за събирания, единственото свободно място, където хората се осмеляваха да говорят за своите потребности, страхове,
очаквания и искания. Затова се срещахме там. Затова имаше хора, които след
мирната революция казаха: всъщност това е християнска, евангелистка революция, започнала с църковно богослужение. Заглавието на една книга, излязла в
Германия, беше От молитва към демонстрация. Хората се молеха, намираха сили
и утеха и след това излизаха на улицата с убеждението, че вършим богоугодно
дело, като се намесваме в начина, по който се управлява тази страна. Ние си
връщахме гласа, който бяхме изгубили. Бяхме се превърнали като почти всички
хора в Централна и Източна Европа в шепнещи, в хора, които говорят тайно
или в семеен кръг това, което мислят. А тогава отново започнахме да говорим
публично. Това беше процес на самоосвобождение. Може би никога след Втората световна война Евангелистката църква не е била толкова близо до хората,
както през 80-те години. Църквите, които през 80-те години отвориха вратите
си за тези движения и християнски групи, бяха пълни. Ние имахме претенцията
за еднолично представителство, бяхме единствените, които можехме да предложим нещо, от което дошлите при нас се нуждаеха, за да живеят.
Католическата църква не се намеси. Вероятно причината е, че генералното
поведение на църковните общини и диоцези се определя в Рим, а не в Майсен
или Берлин. Докато при нас решението дали да се проведе подобно събрание в
нашата църковна сграда или в енорийската ни зала, се взима не от епископа,
още по-малко от Световния съвет на евангелистките църкви, а от конкретната
управа на общината, от нейния църковен съвет.
Какво се случи с вас след публикуването на известния Берлински апел?

1

Роберт Хавеман (1910–1982) е германски комунист, участник в съпротивата срещу националсоциализма
и критик на режима в ГДР. Б. а.
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Щази ме арестува, но след три дни се наложи да ме освободи, защото получи упрек от църковното ръководство и защото Федерална република Германия обяви,
че ще протестира, а една седмица по-късно трябваше да се проведе Мадридската среща2. ФРГ даде сигнал на ГДР: ако Роберт Хавеман бъде арестуван само заради това, че е написал текст как да бъде гарантиран мирът в Европа, ако бъде
поставен под натиск или изгонен от страната, това ще влезе в дневния ред на
Мадридската среща. А ГДР – по това време вече управляваше Хонекер – имаше
нужда от възможно най-добър международен имидж. Трябваше да ме пуснат, но
зная, че над 40 нещатни сътрудници са ме следели, телефонните разговори и кореспонденцията ми бяха контролирани. Сам открих подслушвателни устройства
в жилището ми, трябваше да подам жалба „срещу неизвестно лице” – със сигурност беше Щази, но не исках да ме упрекнат, че твърдя нещо, което не мога
да докажа. Случаят, разбира се, не се изясни. Зная, че многократно са правили
опити да ме убият. Открих по случайност и това в моето досие. Голяма част
от досието ми в Щази, подобно на досиетата на други заинтересовани лица, е
унищожена. Но материалът, който осветлява опитите да ме убият, е бил продаден от един висш офицер от Щази, който е имал достъп до него, на списание
Шпигел. То го публикува и така се запознах с досието, което в противен случай
сигурно щеше да бъде унищожено. Това беше след мирната революция. От януари 1992 г. дадохме възможност на всеки германски гражданин да се осведоми в
създадената междувременно Служба за документите на Щази дали има досие и
да го види. Аз бях сред тези, които в първия ден, когато това стана възможно,
видях досието си. А това, за което ви разказах, не бих могъл да видя. Защото
водещият офицер, който наблюдава определени хора и ръководи нещатните сътрудници, при получаване на инструкция е трябвало да унищожи досието, но той
не е издържал на изкушението да спечели бързо пари и го е продал.
Щази ви наблюдава по онова време. Страхувахте ли се?
Разбира се, че се страхувах. Страхувах се, че ще ме пребият или отново ще
ме затворят. Понеже вече бях лежал осем месеца в затвора, си въобразявах, че
съм издържал, че дори съм излязъл по-силен. Казвах си: не могат да ме сплашат
с повторно арестуване. За щастие бях твърде наивен, въобразявах си, че в Централна Европа в края на ХХ век няма да стигнат толкова далеч, че по нареждане
на държавата да убият гражданин. Не зная дали щях да направя всичко, което
направих, ако наистина знаех, че е на живот и смърт. По това време вече се бях
оженил и имах четири деца.
Какво изпитва един пастор, ангажирал се с толкова неспецифични за Църквата задачи?
Сравнително наивно се бях решил да стана пастор. Исках да бъда архитект,
което не се получи, след като през 1961 г. Валтер Улбрихт построи Берлинската
стена. До 13 август 1961 г. посещавах гимназия в Западен Берлин, защото ня-

2

Срещата в Мадрид на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, 1980–83 г. Б. а.
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мах право в Източен Берлин.3 Останах в Източен Берлин без право да завърша
училище, бях призован в Народната армия, отказах да нося оръжие и бях пратен
в строителните войски, но отказах да положа клетва пред ГДР и попаднах в
затвора за осем месеца. Излязох от там по-силен, казах си: щом си в затвора
и знаеш защо си там, няма да пропаднеш. Другото, както вече споменах, не можех да си го представя, затова не се страхувах. По-късно в моята работа като
пастор открих, че принадлежа към най-свободните граждани на ГДР. Получавах
възнаграждение от Църквата, бях наясно, че докато нямам криминално деяние,
дори да ме затворят по политически причини, Църквата ще продължи да изплаща
възнаграждението ми и моята съпруга и четирите ми деца ще имат от какво
да живеят. В съвсем друга ситуация би било семейството на един инженер
в държавно предприятие, който по политически причини влезе в затвора и му
спрат заплатата. Бях привилегирован, тогава си казах: трябва да използваш
възможностите, които имаш. За щастие това бяха сторили редица свещеници:
наистина да използват свободата, която имат. А не, както Киркегор казва, да
размахват криле като гъските на брега: ние можем да летим, ние можем да летим, по-добри сме от другите, без никога да полетят.
Имаше много свещеници, които по различни причини не полетяха, не отвориха
вратите. И аз го усетих тогава като нападки и гняв от страна на моите колеги, на моите братя: „Това, което правиш, няма нищо общо с нашата Църква”.
Или пък водачите на Църквата ми казваха: „Заплашваш дейността и съществуването на цялата Църква”. Животът ми беше много напрегнат, но в крайна
сметка много богат и успешен. През 80-те години преживях тежка катастрофа,
бях закаран в болницата със счупен шиен прешлен, ако не бях получил веднага
медицинска помощ, щях да остана парализиран на 35 години. В такава ситуация,
ако ме бяхте попитали, сигурно щях да отговоря съвсем различно, но сега съм
неимоверно радостен и мога да кажа: „Алилуя!”.
Как ви помогна упованието в Бога в онези години?
И в затвора, където попаднах на 20 години, знаех, че не съм сам. Оттогава зная,
че можеш много да прочетеш, да чуеш от другите, но да го преживееш сам, да
го изстрадаш сам – това е съвсем друго. Вероятно е част от израстването в
политически смисъл, да поемеш риск и да кажеш: „Готов съм”, докато другите
казват: „Да не съм луд – не поемам този риск” – заради самия себе си, заради
вярата и убежденията си, заради децата си. И дори когато си сам, живееш с вярата и убеждението, че не си сам. Имаш утеха, навън има хора, които мислят за
теб, молят се за теб, мислят как да ти помогнат, като ти осигурят адвокат…
Затова за мен като християнин със структурирана вяра сигурно е било по-лесно,
отколкото за този, който мисли, че трябва сам да се справя.
Как стана така, че след мирната революция много хора на Църквата влязоха във властта и осъществиха реално промяната?
3

Заради отказ да членува в младежката комунистическа организация Райнер Епелман няма право да положи матура, за да продължи в университет. Б. а.
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Причината беше, че ние, свещениците, отворихме вратите и поемахме отговорността за това, което се случваше в църквите. Не просто отключвахме
вратите, но и организирахме, та дори модерирахме събиранията. Казваха се
неща, от които ни се завиваше свят. Там бяха и хората на Щази. Трябваше да
се грижим да не се стигне до убийство или групата да се разпадне. Това ни
направи по-подготвени за демокрацията. Освен това пасторите обикновено са
научени да говорят пред публика. А и ние, християните, единствени по време на
диктатурата в ГДР познавахме свободните избори. Изборите на ръководства и
съвети на църковните общини, на синоди бяха свободни избори, каквито иначе
в ГДР нямаше. Затова на централната кръгла маса седяха трима богослови, а
на регионалните кръгли маси присъстваха още много свещеници. И това имаше
нещо общо с факта, че можахме да предложим пространства на свободата и
сами да ги изпълним. Така бяхме придобили качества, които другите нямаха и
тепърва трябваше да изградят. Затова по време на мирната революция, а и след
нея, на много ръководни позиции – в областните и окръжни съвети, като депутати в Бундестага, канцлер, федерален президент – са все хора, които имат нещо
общо с Църквата.
Не ви ли ограничава партийната дисциплина? На конференцията в София
присъства и вашият съратник пастор Маркус Мекел, член на Бундестага,
но от Социалдемократическата партия. Работите с него, макар да сте в
различни партии.
Свързват ни нашите убеждения и общата ни биография. В продължение на шест
години работехме интензивно заедно в анкетните комисии на Бундестага. Неведнъж сме прекрачвали партийните граници, взимахме решения, които не са
тясно партийни. Създаваха се коалиции от християндемократи, социалисти и
зелени – все бивши правозащитници, които от гледна точка на житейския си
опит прокарваха решения срещу партийните политици.
В края на 1990 г. първият общ германски Бундестаг започна преосмислянето на
диктатурата на ГЕСП. Беше формулиран един призив за помирение, защото хората от ГДР и от Федералната република бяха живели съвършено различно, освен
това между 16-те милиона граждани на ГДР имаше извършители, имаше жертви,
имаше и хора, които са били равнодушни и просто са наблюдавали случващото
се. На нас, депутатите през 1991–1992 г., не ни беше никак лесно. Имаше различни идеи, премислихме много неща. Много се радвам, че възприех идеята на
Маркус Мекел да се създаде анкетна комисия – не трибунал, не съд, както някои
искаха. От подобни идеи ме побиваха тръпки. Питах се кои са тези, които нямат
никаква вина, кои са праведниците, които ще бъдат съдии? Германският Бундестаг се занимава с тази тема два мандата – общо шест години. За първи път
в историята на Германия най-висшият орган на управлението, Бундестагът, се
изправя пред собствената си история. История, която още не беше осмислена.
Ние говорехме не за отдавна мъртви жертви, а за хора, които са сред нас, които
страдат, задават въпроси, изпитват гняв.
Аз съм почетен председател на Германската федерална фондация за преоценка

32

2014 / брой

6 (93)

на диктатурата на ГЕСП, а Маркус е почетен председател на съвета на фондацията, който взима принципните решения, докато ние трябва да осъществим
практическата работа. И двамата с Маркус чуваме от нашите партии едно:
„Трябва да акцентираш по-силно върху нашите настоявания, нашите потребности”. Аз бях упрекнат, че не правя достатъчно за ХДС, а Маркус – че не прави
достатъчно за СДП. За щастие си казахме, че докато и двамата получаваме
такива удари, вероятно постъпваме правилно.
Какви са целите на Фондацията за преоценка на диктатурата на ГЕСП?
Първоначално в Бундестага беше създадена анкетна комисия, за да благоприятства помирението в обществото. На нас ни беше ясно, че за да можем да се
помирим, преди това трябва да говорим за вината, трябва да се даде публичност на това, което само подозираме или изобщо не подозираме. Истината ни
прави свободни. Трябва да можем да говорим за нея. И след като работихме два
мандата – от 1992 до 1994 г. и от 1994 до 1998 г., разбрахме, че нямаме мнозинство да продължим трети мандат. Макар да имаше ред неизследвани полета,
например икономиката – каква роля е играла политиката в ГДР върху нея, доколко
управляващите са се намесвали във всекидневния живот на източногерманците… Затова предложихме на парламента да създаде фондация. Тя възникна през
1998 г. и съществува до днес. Междувременно се наложи убеждението, че както
не бива да се забравя времето от 1933 до 1945 г., което трябва да служи като
предупреждение, така трябва да се помни и времето от 1945 до 1989 г. За да
разберат подрастващите, които, слава богу, познават само демокрацията, че тя
с всичките си грешки, трудности, равнодушие е ценност в сравнение с всяка форма на диктатура, защото предлага повече шансове за всеки. В името на нашето
бъдеще трябва да помним миналото. Затова е важен образователният аспект, да
се разказва за миналото – не само с научна, но и с педагогическа цел. В началото това не ни беше ясно. Но броят на тези, които могат да свидетелстват за
диктурата и са преживели разделението на германската нация, с всеки изминал
ден намалява, а расте броят на тези, които не познават това време, за които то
е толкова далечно, колкото и времето на кайзер Вилхелм или Наполеон. Не е все
едно какви последици може да има от това. На 30 януари 1933 г., убеден съм, нашите предшественици не са гласували за Втората световна война или за смъртта
на евреите, те са избрали Националсоциалистическата партия и Адолф Хитлер,
защото са мислели, че това е най-доброто за тях самите и за Германия. Не трябва да допуснем хора, които познават само недостатъците на демокрацията, да
се хванат на въдицата на демагозите. Трябва да им помогнем, да им кажем, че
всяка форма на демокрация е по-добра от всяка форма на диктатура, независимо
какво ни обещават диктатурите. Цената, която ще се плати, ще бъде ужасна.
Работим с училищата, с учителските съюзи. Доскоро имах между 200 и 300 срещи годишно в училища и университети. Непрекъснато забелязваме, че интересът към това време е огромен. Затова учителите, професорите, които работят
по темата, могат да се обърнат към нашата фондация, към фондация „Берлинска
стена” и затвора на Щази в Берлин (днес мемориал), за да се свържат със свидетели на епохата.
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Вие сте член на първото демократично избрано правителство на Лотар де
Мезиер. Когато днес се обръщате назад, съжалявате ли за нещо?
Не изпитвам точно съжаление, не съм бог, аз съм човек, с грешки и слабости.
Правехме грешки, основната беше, че приехме проблема за обединението на двете части на Германия в едно цяло след 40 години съвършено различно развитие
като фискален проблем, като финансов, икономически, екологичен, законодателен
проблем, проблем на елитите и т.н. (всички области на живота и политиката
трябваше да се променят), ала едно нещо пренебрегнахме, че всичко това е
човешки и междучовешки проблем. Закони могат да се направят относително
бързо, ако има воля; улици, сгради могат да се построят относително бързо; за
5–6 години положихме 17 млн. км телефонни линии. Но как да обясниш на човек,
израснал в диктатура, живота в демокрация, тя не е само удоволствия. Всеки
ден трябва сами да взимаме решения, да се борим за работното си място, да
учим, да мислим, и то в свят, много по-динамичен от преди.
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Еманюел Муние (1905–1950) е френски философ и християнски персоналист, основател на сп. Еспри, създадено през 1932 г. като теоретичен орган на френския
персонализъм. Според Муние персонализмът е философско, морално и социално учение, което признава
абсолютната ценност на личността. Човешката личност е „първична реалност”, тя е „главен обект и необходимо съдържание на философията”. Муние прави
категорична разлика между личност и индивид. Ако
индивидът е изолиран човешки „Аз”, потънал в своя
вътрешен свят, личността е най-висшата духовна
същност, единствено съобщима в света. Личността
е активна, насочена в служба на човечеството, но и
открита за духовно усъвършенстване, открита към трансцендентното. Ето защо, макар и
да споделя общата за екзистенциализма идея за „ангажираност”, Муние внася в това понятие важни корекции. Личността не е „захвърлена в света” (както настоява Сартр), не е
враждебна на историческия и социален свят, а е разумно въвлечена в него, преобразувайки
го, в съответствие с автентичния проект на човека, открит за Бога. Сред по-известните
му книги, освен познатия на българския читател Увод в екзистенциализма, София, Славика,
1993, са и: Манифест в служба на персонализма (1936), Малро, Камю, Сартр, Бернанос. Надеждата на отчаяните (1953), Малкият страх на ХХ в. (1954) и др. Предложените тук статии
са публикувани в сп. Еспри съответно през септември 1947 и февруари 1949 г. Те са образци
на християнски ангажираната публицистика на Муние, но както сам авторът признава, са
писани при липса на достатъчно информация, което прави прочита на събитията субективен, на места дори наивен. Във всеки случай двете статии са свидетелство на времето и
си струва да бъдат прочетени, дори с оглед на „духовното неспокойство”, което струи от
тях. Преводът е направен по публикацията им в книгата на Еманюел Муние: Carnets de route,
II. Les certitudes difficiles, Paris, Les Éditions du Seuil, 1951, която излиза след неговата смърт.

Еманюел Муние

НИКОЛА ПЕТКОВ В НАС
Възможно е процесът срещу Никола Петков1 да е продиктуван от изборни или
стратегически цели. Възможно е Петков да е заговорничел и една млада социалистическа държава да е решила грубо да сложи край на конспирацията, за да
обърка сметките на конспираторите. Със сигурност делото е удобен повод за
непоносимо политическо фарисейство, което гледа на Петков като на инструмент в една игра на сила и пропаганда, като на „употребяем обект” – същата
игра, в която упрекваме онези, които са го екзекутирали. И все пак нито добрите
1

На изборите за VI ВНС (27 октомври 1946 г.) БЗНС, ръководен от Никола Петков, и БРСДП печелят 28 % от
гласовете и имат общо 101 депутати. Така те се превръщат в легалната антикомунистическа опозиция в България. На 5 юни 1947 г. Никола Петков е арестуван от трибуната на Народното събрание, осъден е на смърт на
един набързо скалъпен процес (5–16 август) и на 23 септември с.г. е обесен в Софийския централен затвор. Б.
пр.
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намерения, нито гузната съвест, споделяни и от двата лагера, не ни освобождават от погледа, който е вперил в нас този мъртвец от дълбините на Европа. Малапарте2 ни описа труповете, които немците са поставяли на кръстопътищата
в руската равнина. Заровени до колене в замръзналия сняг, призрачни в леденото
си вцепенение, те, с протегната ръка, сочели пътя, по който е трябвало да поемат военните колони. Трупът на Никола Петков – в очакване на други? – стърчи
на последния кръстопът на Европа. По-ужасяващ от мъртъвците на Малапарте,
защото не сочи нищо; никакъв ясен път, нищо от красивите очевидности, подтикнали някога нашите роднини да защитят Драйфус. Застинал в неясен жест,
той сочи към противоположни пътища и се отклонява от урока на мъртвите.
Защо казвам, че той ни гледа? Ние сме този несигурен труп, този човек, поискал
да бъде връзка между два свята, отхвърлен обаче и от двата свята. Нима сме
нещо по-различно от онова, което беше Петков приживе – този български политик,
за когото до онзи ден не знаехме нищо, съвсем нищо за неговата кариера, воля
и характер. Но се оказа, че този Петков, осъден и екзекутиран, Петков, разпнат
между социалистическия и свободния свят, Петков, смесващ чрез своята смърт
истината и лъжата, очевидността и помрачението на разума, това сме самите
ние, това сте вие, това е цяла Европа. Ако мъченикът Петков е антисъветски
мит, то митът се сдоби с тяло. И той не дава мира на Европа. Не дава мира на
комунистическата съвест. От две седмици всички ние се борим с този жив труп.
Няма как да се правим на праведници пред него. Понякога, от една страна, и то
с язвителна ирония, ни упрекват в мания за обективност. Изглежда, че това е
удобен начин да се отърват от въпросите ни. От дълги години сме обречени да
избягваме интелектуалната ненамеса. Стремим се да бъдем почтени, но това
е друго нещо. Ако го формулираме с по-принципен и по-истинен тон, опитваме се
да мислим за един човек, както бихме искали в подобен случай да мислят и за нас,
както мислим неизменно, отвъд този човек, за бъдещето на хората, и то по начин, който ни оставя надеждата, че има бъдеще, бъдеще за хората. Ала решим ли
грижливо да премерим всички „за” и „против”, все едно че нищо не се е случило,
това би било кощунство спрямо този труп, който поставя въпроси, кощунство,
не по-малко, отколкото лъжата и гузната съвест на едните или другите. Ето
защо, ако, в крайна сметка, се въздържим от съждение, това не би могло да бъде
повод за никаква гордост, нито пък опит за рационализация чрез симетрично
разпределение на отговорности; това би било чист провал, личен или споделен,
провал, който няма да ни остави да си отдъхнем, докато не го превъзмогнем.
Наскоро се спрях на проблемите на политическата справедливост3, очертавайки
перспектива, която ми се струва приемлива. Тя поне ни помага да не се изгубим
в преддверията на въпроса.
1. Никакво основание за обществено спасение не оправдава дори едно единстве2

Курцио Малапарте (1898–1957) – италиански писател и журналист, който в романа си Капут (1943) описва
своя опит като военен кореспондент на Източния фронт в Русия. Б. пр.

3

Става дума за статията на Муние „Има ли политическа справедливост?”, публикувана в специалния брой на
сп. Еспри, август 1947 г. Б. пр.
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но фалшиво обвинение, едно единствено фалшиво свидетелство. Обективната
невинност си остава нещо абсолютно, безвъпросно. Тя не може да бъде фалшифицирана от властта, която въздава справедливост, дори ако трябва страната
да се отърве от смъртен враг.
2. Има политическа справедливост. Тя е справедливостта на общественото спасение, на общественото спасение в справедливостта. Знаем, че редовно конституираната власт има правото да съди публичните деяния на индивидите, доколкото те застрашават сигурността или обществените институции. Или казано
още по-конкретно: легитимната власт има правото на легитимна отбрана. Може
да се спори, едва след като разберем дали властта, която съди, е легитимна да
удря силно, дали е сериозно застрашена, или става дума за непозволени действия.
3. В политическата справедливост
първа предпоставка е общественото благо и всички индивидуални
проблеми отстъпват пред него.
Ала човекът не изчезва по никакъв
начин. Има случаи, в които политическата дейност е твърде сходна
с криминалната дейност и скорошната история на „милицията
на Виши”4 го показва. При подобни
Никола Петков
отклонения, политическата активност застрашава общественото благо, но дори в подобен случай, когато волята
да се служи е примесена с грешката, амбицията и интереса (нима властта съдник е лишена от тях?), не е редно политическият обвиняем да бъде разглеждан
в същия план, както някой престъпник, съден на общо основание. Щом неговата
политическа дейност не включва престъпления от общ характер, единственото
адекватно наказание би било отстраняването му от политическата общност,
срещу която се е изправил и която може да го обезоръжи само политически,
нищо повече. Всяко прекомерно насилие спрямо него би било израз (понякога
неизбежен) на елементарни колективни комплекси или признание за нескрита
слабост. Такава „политическа смърт” е било едно време изгнанието, когато
затвореността на полиса е била толкова голяма, че изгнаникът наистина се е
превръщал в политически мъртвец (Атина е жесток пример за това с осъждането на Аристид5). Днес един Дьо Гол в Англия, един Троцки или един Кравченко6
в Америка биха могли да се окажат по-голяма заплаха за властта, която ги
експулсира или ги оставя да избягат, отколкото потъпкването на тяхната сво4

Има се предвид марионетната френска държава със седалище в курорта Виши, която колаборира с нацистка Германия в периода 1940–1944 г., тоест по време на окупацията на Франция. Б. пр.

5

Аристид (540 г. пр. Хр. – 467 пр. Хр) – атински държавник, отличил се във войната срещу персите и по време на битката в Маратон. Бил е изгонен от Атина чрез остракизъм заради опита си да я превърне в морска
държава. Б. пр.
6
Виктор Кравченко (1905–1966) – един от първите съветски невъзвращенци, който през 1946 г. остава в
САЩ, където издава книгата си Аз избрах свободата, изобличаваща престъпленията на комунизма. През 1949
г. редакцията на прокомунистическото списание Летр Франсез завежда процес във Франция срещу Кравченко
за „очерняне на комунизма”, който той печели. Б. пр.
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бода чрез мрежите от вътрешна принуда. Осъждането на смърт по политически
причини винаги е оправдавано не толкова със заплахата, която жертвите представляват за осъдилата ги власт, концентрирала огромен брой политически затворници в арестите, а заради самото влияние, което те, оцелявайки, могат да
имат в политическата игра. Било като катарзис в едно общество, разтърсено
от сериозна криза (1944 г.), било като символ на решаващ обрат, когато личността на един политик се отъждествява пряко със сваления режим (Луи XVI),
било като върховна социална защита (ръководителите на заговорите). Има обаче и случаи, в които физическата смърт на един осъден по политически причини
се оказва социологически неизбежна, поне в сегашното състояние на човешките
структури. Ала тези случаи са ограничени. Безспорно е, че смъртта на един
човек винаги преобръща даденостите на ситуацията. Нашето време, дори не винаги да си даваме сметка, придава все по-голямо значение на живота на другия.
Но да се върнем към случая, който ни интересува.
По първия въпрос – дали Петков е обвинен несправедливо с цел да бъде елиминиран ръководителят на политическата опозиция? – световното обществено
мнение няма как да отговори, поне днес, поради липсата на документи. Очакваме
стенографираните протоколи от процеса (които ще трябва да се подложат на
критичен прочит), за да можем да се противопоставим на журналистическите
публикации, благосклонни към съда – става дума за тези чуждестранни журналисти, които твърдят, че са присъствали на съдебните дебати. Защото онези,
които разгорещено се борят – при пълната липса на всякакви документални
свидетелства – „за” или „против” виновността на Никола Петков, дават срамен
пример за лекотата, с която сме склонни днес да си играем било с правосъдието, било със съдбата и честта на човека. Нека все пак отбележим, че колкото
и фатална да е пристрастността на политическите трибунали в която и да
е страна в света, подобни процеси не предизвикват такава емоция, ако всички
доказателствени инструменти бъдат предоставени на добронамерените умове.
Ето защо за пореден път е редно да кажем на СССР и на страните около него,
че тайната в тази материя нанася повече зло на онзи, който я пази, отколкото
най-злостната експлоатация на публичността.
От своя страна обещаваме на нашите читатели да им предоставим всеки документ, който съдейства за изясняването на истината.
Да предположим, че съмнението се разсее и че утре – което е напълно възможно – ни бъдат предоставени документи, които доказват, че Петков е бил
не само вътрешен и легален опозиционер, но че се е стремял с нелегални средства да свали настоящата власт, че с тази цел е влязъл в контакт с чужди
сили, чиято намеса е очаквал някой ден, че е извършвал действия на саботаж и
вандализъм, опитващи се да внесат смут в страната. В подобен случай само
някакъв стратосферен ангелизъм или маниакален анархизъм биха могли да оспорят правото на властта да се намеси и да наложи наказание, съответно на
неотложната обществена защита. Ако някои го отричат, това не сме ние. Ала
тук започват проблемите.
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Някои оспорват факта, че властта, която съди в България, е легитимна власт,
защото тя действа под натиска на чужда окупация, както става във всички
сателитни страни на СССР, където властта се крепи на силата на окупацията
или на близостта на съветската мощ. Оставям този дебат настрана. Кодексът
на легитимността, валиден за миналия век, вече не е такъв в ХХ в. Няма вече
суверенни нации освен две и дори западната система на международен феодализъм да е по-политически гъвкава, отколкото източната система, ние имаме и
все повече ще имаме случаи да забележим, че тя действа с не по-малко твърда
ръка, щом са застрашени големи икономически и стратегически интереси. Америка сложи ръка над Гренландия чрез процедури, които с нищо не се различаваха
от окупацията, която би наложила над тези ледници Русия. Неотдавна се питахме с какво „независимостта” на южноамериканските държави е по-различна
от тази на Полша или Румъния. Можем да кажем, че в тази нова, но универсална
структура на суверенитетите вече няма смисъл една държава, приютила се зад
чужда закрила, да упреква някой от своите граждани в предателство с чужда
сила. Спомняме си с колко несигурен глас прокурорите от Виши четяха членове
от Наказателния кодекс при подобни обвинения. Ето защо не трябва да крещим
с пълно гърло. Знам много добре в какво куца сравнението и че то шокира със
сигурност. Но колкото и да е различна една „приятелска окупация” от натиска
на страна, с която чувствате общност по съдба, в случая заработва двойствената аналогия. В една своя статия Пиер Ербар7 подчерта, че понятието
за предателство трябва да бъде сериозно ревизирано в светлината на новите
международни отношения.
И ако сега обърнем поглед от обвиняващата власт към обвиняемия, ще видим
как трудностите нарастват.
За да формулираме съждението си, първо е необходимо да се спрем на публичната съвест и личната инфлация в тези процеси. Всяка епоха смята, че е без
прецедент. Достатъчно е да препрочетем по-старата литература от времето
на Френската революция, за да усетим същия климат на всеобщо отхвърляне,
който съпътства днес съветския режим. „Емоцията” на Европа пред екзекуцията на Никола Петков е същата, както емоцията при екзекуцията на Луи XVI.
Сега, както и тогава, е трудно да се отчлени моралният рефлекс от политически взетата страна и от социалния страх… Ала дори едно грубо фарисейство
да превръща „случая Петков” в „аферата Петков”, ние не сме в правото си да
потушим „случая Петков” поради факта на неговата експлоатация и да го съдим
заради тази експлоатация. Казването: „Нали виждате, че това е предател, щом
антисъветчиците крещят с пълно гърло”, е пълна глупост. Антисъветската
пропаганда много по-добре ще се справи с осъждането на един невинен, отколкото с осъждането на един виновен. Още по-малко пък бихме могли да заявим
заедно с Георги Димитров: Англосаксонската кампания попречи на помилването
на Никола Петков. Възможно е тя да е била нескопосана и значително да е разгневила българското правителство. Напълно е възможно, но не трябва да смятаме, че международната намеса винаги има ефект върху живота на един човек.
7

Пиер Ербар (1903–1974) – френски писател и есеист, участник в Съпротивата. Б. пр.
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Иначе не би трябвало да говорим за социализъм и революция.
Ето защо непрекъснато трябва да се имат предвид тези две неизменни изисквания: става дума за живота или смъртта на едно общество в криза, става
дума за живота или смъртта на един човек.
Политическата справедливост не е нито дистрибутивна, нито превантивна, тя
не отчита намерението, а единствено обективното зло, извършено от обвиняемия. На това особено настоява марксистката справедливост и по това, само
по себе си, не би трябвало да имаме възражения. Но какъв критерий се придава
на „обективното вредителство”, щом трябва да се оцени не едно или друго
отделно деяние (което не е лично предписано от партийните ръководители), а
едно цялостно политическо поведение? Половин Франция днес вярва ревностно и
искрено, че нашите обществени злини се дължат на републиканския модел, на работническото оживление и на парламентарните свободи; другата половина – че
са породени от действията на тръстовете и от пороците на капитализма. И в
двата лагера вече не виждат хората такива, каквито те са, а такива, каквито
произтичат от идеологическата схема, подхранвани от спомени за полемики и
карикатури. Кой съдебен състав може да гарантира, предвид наложената митография, че вижда реално човека, на когото са повдигнати конкретни обвинения,
а не типаж, удобен на властта, която предварително налага върху него черти,
трайно запечатали се в паметта? Колко призраци, иначе разумни същества,
биват осъждани в подобна атмосфера от съдебни състави на общо основание и
то с чиста съвест?
Ще кажат, че тези персонажи: разочарованият бивш революционер, изправил
се срещу революцията, социалистът, минаващ към центризъм под претекст
за хуманизъм и т.н., са тъкмо игрови реалности на политическата сила, а не
на отделни индивидуалности, доколкото те изразяват само типични социологически нагласи. Всичко това е най-вече валидно за марксизма, който вярва, че
индивидът е само мистификация, която трябва да бъде запълнена със социално
съдържание. Така и Дьо Гол искрено вярва, че спасява душата на Франция след
нейното тяло. Това негово намерение може и да е съвсем чисто, лишено от какъвто и да е интерес или амбиция; но щом е на път да се материализира чрез
обществеността, въвлечена в него, тогава то отприщва обществена реакция,
която донякъде, макар и отдалечено, наподобява първото намерение, което марксисткият анализ предварително вкарва в схема. Тази перспектива е справедлива
в по-голямата си част. Единствената  недостатъчност е, че след като разголва някои исторически механизми, стереотипни остатъци от човешко действие
в дадена епоха, тя ги превръща в окончателни детерминизми (макар на теория
да отхвърля социалния детерминизъм).
Тази историческа хлъзгавина превърна голизма в това, което той е. Защо и как
той прие да се плъзне по нея? Фатална ли ще е тя за него? А пък тези, които
вярват, че могат да свалят капиталистическото общество, не би ли трябвало да разгадаят социалните механизми и да блокират козните, щом те са на
път да компрометират собственото им съществуване, вместо да им помагат?
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Подобна непохватност (а тя е налице) при Комунистическата партия не съдейства ли не по-малко от козните на реакцията за реактивирането на сили, с
които Съпротивата смяташе, че се е разправила? Анализът на солидарността
на противниците в някои исторически процеси в никакъв случай не трябва да
размива отговорностите, нито да прикрива грешките под мъглата на неясни
виновности. Тези неща трябва да се отчетат при оценката на виновността
на Никола Петков. Не искам в случая, при липсата на документи, да говоря чрез
хипотези, макар че тези хипотези имат място в науката, докато не се открие
доказателство, което да ги потвърди или отхвърли. Възможно е Петков, отчаян
от невъзможността да сформира Народен фронт, в който отделните прогресивни течения да работят на равна основа и при взаимно зачитане, да е извършил
грешката да се обърне към врага. Лукаво изкушение за провалени политици,
още по-привлекателно, колкото по-ревностна е била тяхната вяра. Ала не е ли
възможно той да е бил подтикнат с две ръце към тази грешка от неотстъпчивостта на Партията, която по старата си привичка за изолиране и отхвърляне,
прави невъзможно всяко сътрудничество с нея, както и зачитане на различието?
Най-обезпокояващо в „делото Петков” е плашещото сходство със серия вече
отминали съдебни процеси, както и усещането, че става дума за процес на елиминиране, за изкусно монтирана машина, предназначена да функционира навсякъде, до окончателното  износване. Първа фаза: широко отворени ръце за всякакво добронамерено сътрудничество. Втора фаза: поради хиляди престрелки,
сътрудничеството става трудно, а сетне невъзможно. Трета фаза: доколкото
некомунистическото крило се противопоставя на тази малка война, която няма
тенденции да спре, тя, по силата на най-обичайната жизнена реакция, се насища
с реакционни сили, които се включват в битката. Четвърта фаза: под претекст
за масова интоксикация, Комунистическата партия елиминира некомунистическото крило на революцията и така осигурява хегемонията си.
Знам, че по подобие на този механизъм може да се опише и друг сходен механизъм: този, който принуждава някои либералнобуржоазни демократи да започнат
да защитават социалния консерватизъм поради страх от радикални сътресения.
Но къде са радикалните сътресения в съветския ледник? Комунистите, които
твърдят, че подобна подготовка е необходима за социалистическото общество,
всъщност установяват над развалините феодализъм, сходен с полукапиталистическите структури.
Още веднъж, нека излезем от антикомунистическата хипотеза. Няма революция – нито реставрация – без жертви и принуда. Това, което ни тревожи, е не
толкова, че едно правителство извършва брутален акт като насочва своята
лодка с твърда ръка под заплахата от щурм на враждебни сили. Още по-тревожно е усещането за неумолим механизъм, който веднъж задействан, функционира
сляпо и рискува да погълне социалистическата революция заедно с нейните противници. Това, от което се боим, за разлика от мнозина, които днес въздигат
Никола Петков на олтара на добродетелта, е не толкова от силата на социализма, колкото от това да не би една политическа грешка, по-точно духовно
отклонение да съсипе за дълги години надеждата…
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Комунистическата партия, Съветска Русия дават ли си сметка дори хипотетично при хипотезата за възможна война, че тяхната политика ги изолира от хора,
които през 1944 г. бяха готови да поемат с тях по същия път? Ала много скоро
комунистите им отвърнаха с презрение. А презрението е смъртоносна заплаха! Ако един генерал усети, че спада моралът на армията му, с изключение на
най-елитните части, той може да е сигурен в загубата си. Лесно е да се говори
за класови рефлекси. Те съществуват. Но дълбоките морални рефлекси, добронамерените хора, които историята никога не е тъпкала безнаказано, се смесват
с реакциите на инерция и незаинтересованост. Да се пазим да не изникне на
тяхно място смъртната бездна на отчаянието.
Ето защо комунистите не трябва да възприемат като заклеймяване този тревожен призив, с който се обръщаме към тях. Възможно е след декларацията
на комунистическите партии, събрали се в Полша, този призив да има само
ретроспективен смисъл. Но кога е „твърде късно” в историята? Беше ли „твърде късно” на 18 юни 1940 г., за да се победи все пак нацизма. Беше ли твърде
късно и за победения комунизъм тази зима в Западна Европа, за да размисли той
върху провала си и да поеме по други пътища? Вълнуващият призив, който Жорж
Мунен8 отправи тази седмица в Аксион за революция без злоупотребяващата
диктатура на пролетариата, не е ли адресиран по-скоро към неговите съмишленици, отколкото към социалистите? Не са малко тези в Европа, които въпреки
всевъзможните си резерви, все пак желаят да има силни комунистически партии,
защото съзират в тях гаранция срещу връщането на фашизма. Но не и с цената
на грешките от 1930 г.! Поради своята „изключителност”, която е истинската му детска болест, комунизмът е на път да хвърли за втори път масите във
фашизъм, защото разочарова, възмущава или отчайва с трайната си невъзможност да се работи с него. Все нови и нови глухи тътени всекидневно стигат до
ушите ни. И всеки от тях е вест за ново блокиране в „социалистическия град”.
Кой руши мостовете? Не винаги са враговете.
Не, не страхът говори в нас, нито смущението пред новия свят, нито класовото оцеляване. Тъкмо обратното: усещаме, че социалистическата революция е
компрометирана в своите тактики и затова бием тревога. Ето защо и „делото
Петков”, което свидетелства не само за гузна съвест, но и за истинска омраза, предполага да се чуе един хладнокръвен размисъл, а не априорно подозрение.
Но чуваме ли го? Можем, без съмнение, да се лъжем в един от десет пункта.
Ала единадесетият, на който особено държим, това е необходимостта да има
открит дебат: защото смъртта може да презавери някой вече решен проблем,
но тя не решава нищо, тя убива само онова, което вече е мъртво.

8

Жорж Мунен (1910–1993) – френски лингвист и семиолог, близък до марксизма. Б. пр.
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ПРОЦЕСЪТ „МИНДСЕНТИ”
Процесът „Миндсенти”9, както и процесът „Кравченко” поставят на първо място
най-тревожния проблем на нашето време: този за търсенето и съобщаването на
истината. Всяко обяснение, всяка дискусия е винаги възможна, ако се изхожда от
общото основание на фактите. Но истината е винаги омърсявана в източника
си; водата в нейните кладенци е отравяна от невидими ръце. Наркотикът, за който се говори толкова много днес, се предписва на народа от разни възмутени или
съчувстващи вестници, които, с едно-две изключения, си приличат по това, че
приемат истината само ако тя е смазваща за противника им. Не че в нас кипят
само чувства, но ние имаме слабостта да мислим, че не трябва да отхвърляме
дори лъжата заради удоволствието техният пламък да се издига все по-високо.
В случая „Миндсенти” самата информация е недостатъчна. Знаем, че пътуването на
абат Го и на Л. Мартен-Шофер е било анулирано, защото унгарското правителство не
е удържало обещанието, отправено от негово име от посланика граф Кароли, съгласно
което двамата посетители би трябвало да могат да се срещнат с кардинала. Извършен е бил специален подбор и сред кореспондентите на пресата. Самият процес не
носи никаква нова информация, тъй като се задоволява с това да превърне в обвинения
серия от факти и признания, които по същество не се оспорват и от обвиняемите.
Но как да узнаем и оценим фактите? Те са изложени в Жълтата книга, публикувана от унгарското правителство; тази книга съдържа, от една страна, признанията на кардинала и на останалите обвиняеми в процеса; от друга страна,
документите, намерени в желязна тръба, скрита в двора на епископския дворец.
Тези документи са писма и доклади, адресирани до кардинал Миндсенти и бележки,
писани от самия него. Повечето са дадени във фотокопия и изглеждат трудно
оспорими. Фалшификацията им би била веднага изобличена и би се разразила
вълна от протести из цял свят. Ватиканът съобщи, че внимателно ще проучи
представените документи, като повечето от тях са писани от лица, които
живеят извън Унгария и имат възможността да ги оспорят. Не последва никакво
оспорване на арсенала от тези документи нито от Ватикана, нито от Ла Кроа,
Фигаро или Темоаняж Кретиен, които особено внимателно следят развоя на процеса. Протестите на папата, кардиналите и на чуждите дипломации също не
съдържат ни най-малко оспорване на автентичността на приложените текстове.
Какво доказват тези документи? Нека най-напред отбележим, че те са публикувани в извадки и са съпроводени от бележките на кардинала; последователното
четене на Жълтата книга създава тягостното усещане за виновността на
9

Кардинал Йожеф Миндсенти (1892–1974), примас на Унгария, е арестуван на 26 декември 1948 г. след
протест срещу национализирането на католическите училища и потъпкването на правата на вярващите. През
февруари 1949 г. на скалъпен процес той е обвинен в шпионаж и е осъден на доживотен затвор. След Унгарската революция през 1956 г. е освободен от правителството на Имре Наги. На 3 ноември с.г. той се обръща
с призив по радиото за неутралитет на Унгария и за свобода на съвестта. След потушаването на унгарското
въстание от съветските войски кардинал Миндсенти намира убежище в американското посолство в Будапеща,
където остава цели 15 години. Едва през 1971 г. преговорите, проведени от папа Павел VI, му позволяват да
замине за Виена, където умира през 1974 г. Понастоящем върви процес за неговата беатификация. Б. пр.
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обвиняемия. Ако изолираме документите или ги четем отделно, впечатлението
е съвсем различно. Признанията винаги отвеждат две три нива по-далеч, отколкото фактите; те ги систематизират и огрубяват.
Нека се върнем към примера, отнасящ
се до обвиненията в шпионаж: Събирах –
казва кардиналът в своите признания –
индустриални, икономически и политически информации, които редовно предавах
на американците чрез моя секретар и с
помощта на клира в страната. Но ако потърсим с какви точно документи разполагаме в тази връзка, намираме откъси
от доклад, пратен до кардинала от един
от емисарите му в Рим: Трябва да покажем в чужбина, че тактиката на Злото
Кардинал Йожеф Миндсенти
у нас е различна от онова, което там
могат да си представят. Би трябвало да съберем сега доказателства за героизма
на унгарския народ. С тази цел е добре да се създаде малка структура, където да
се подготвя информацията, която ще бъде разпространявана... Между тази малка
структура, предназначена да привлече вниманието на международното обществено мнение върху религиозните преследвания в Унгария, и шпионажа, в който е обвинен кардиналът, има голяма разлика не само в равнищата, но и по същество. Ето
защо би трябвало да продължим цялостното и сравнително изучаване на тази Жълта книга (така е по-добре да се постъпи, отколкото да се отрича всичко изцяло).
Ако се придържаме само до документите, стигаме и до следните факти: кардиналът
се е намесвал многократно във вътрешните работи на своята страна; макар да е
приел принципа за аграрна реформа (критикувайки начина на неговото провеждане),
той твърдо се е противопоставил на национализацията на училищата, намесил се е
и категорично се е противопоставил на предаването на Короната на св. Стефан на
държавата; и най-накрая, той многократно се е обръщал към чуждестранни политически и църковни лица, за да настоява за тяхната намеса във вътрешните работи на
Унгария, като дори си е навлякъл следната бележка на американския посланик в страната: Искам да Ви обърна внимание, че Вашите писма, съответно от 12 и 16 декември 1947 г., се отнасят до въпроси, касаещи вътрешната политика на Унгария, и те
настояват за намесата на правителството на Съединените щати за промяната на
някои положения, които Ваше Високопреосвещенство не одобрява. Обаче Ваше Високопреосвещенство познава политиката, следвана отдавна от нашето правителство,
която е политика на невмешателство във вътрешните работи на други държави.
И все пак книгата съдържа, както казах, откъси от признанията на кардинала.
Тези признания са крайно тежки и обичайно биха били достатъчни, за да се приеме произнесената присъда: те го изобличават в извършването на заговор съвместно с Ото фон Хабсбург, унгарски емигранти и американци; те изобличават
неговата подмолна политическа дейност, целяща да свали унгарското правителство с помощта на чужди агенти и с желаната помощ на американски войски.
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Можем ли да приемем тези признания? На пръв поглед те изглеждат автентични: защото са писани от кардинала и са потвърдени от него, вярно с редица
уточнения, по време на процеса.
И тук идва мястото на основното доказателство, което не може да бъде оспорено, защото е направено от самия обвиняем. Точно оттук идва смущението и
се нагнетяват съмнения. Аргументите на графологията бяха публикувани в Темоаняж Кретиен: някои от тях имат тежест, например обилието на правописни
грешки, използването на детински или архаични изрази, които свидетелстват за
умствено смущение; те не изключват диктовката, хипнозата или мъченията.
Вътрешната критика обаче ни се струва по-малко издържана и даже спорна. Все
пак става дума за човек, който винаги е говорел с твърд, да не кажем надменен
тон; човек, който само няколко дни преди процеса се обръща към епископите с
тържественото заявление, че никаква принуда няма да го накара да се откаже
от неговата вярност и че не трябва да се обръща внимание на никакви негови
декларации, които биха могли да му припишат или изтръгнат. И ето че този
човек бива арестуван и рухва. Той, който твърди, че търси мъченичеството,
излиза на арената и ляга пред лъвовете... Нека го кажем направо: каквато и да
е причината, признанията на кардинала са психологически неприемливи; тяхното
четене ни носи болка, дори те да са скалъпени. Словесната неотстъпчивост,
както често се случва, е само обратната страна на малодушието.
Но нека приемем още една хипотеза. Все пак е човешки невъзможно тази личност,
колкото и слаба да е тя по характер, да се обвинява по такъв начин; да се откъсне
от себе си и от своите деяния по такъв начин, че да ги опише с толкова студена
обективност, с такава неизменна логика. Нека вземем за пример част от неговите признания: На епископската конференция на 27 юли 1947 г. аз заявих, че клирът
трябва да се намеси в изборната кампания. Вярно е, че в комюникето, предназначено за обществеността и публикувано в „Маджар Курир” епископската конференция заяви, че ние се въздържаме от всякаква намеса в изборите и оставяме на
вярващите пълна свобода да гласуват по съвест. Всъщност аз заявих на същата
тази конференция, че на практика, с помощта на свещениците, трябва да подканим
вярващите да гласуват за кандидатите на буржоазните партии – на първо място
за Обединението на жените християнки и за партията на Пфайфер. Предвид на
това, че Обединението на жените християнки излезе със свои кандидати на твърде малко места, аз заявих, че трябва да подкрепим партията на Золтан Пфайфер.
Нека отбележим, че нормалното равновесие в признанията на един обвиняем тук
е нарушено. Когато обвиняемият признава, той винаги казва: вярно е, че произнесох тези думи, но всъщност аз казах и редица други неща, които променят
или смекчават казаното. Обвиняемият Миндсенти обаче заявява: „Вярно е, че
заявих, че съм неутрален; но всъщност (или на практика) аз не бях такъв…”.
Невероятен психологически обрат. Мислимо ли е някой човек с ясен разсъдък да
схваща действията си по този начин или да живее в подобно душевно състояние?
Тогава? Говорят, че са му давани наркотици. Това е психологически лесно обяснение (нрави се на тълпите), но е научно трудно доказуемо; чуждестранни свиде-
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тели на процеса (кореспондентът на Таймс например) намират, че поведението
на кардинала не е било на дрогиран човек. Трябва ли да смятаме, че този прелат
аристократ, изтръгнат от средата си, е бил докоснат от някаква марксистка
благодат и внезапно е проумял „обективното” значение на деянията си? Това
наистина би било едно странно обръщане… Нашата хипотеза до появата на
нови факти е тази, която неизвестен унгарец изрази в Темоаняж Кретиен:
Със сигурност през последните дни е имало преговори и договорки между съдиите и обвиняемите, между правителството, кардинала и епископите. Тъкмо този
натиск обяснява по-добре, отколкото наркотиците, поведението на основния
обвиняем – някои негови странности и смисъла на признанията му. Кардинал
Миндсенти, физически отслабен, морално изолиран, без съмнение смята – и неговите декларации го доказват, защото са тъкмо в тази посока – че той е пречка,
че е пречка за споразумение между Църквата и държавата.
Това обяснение има случаен характер – но имаме ли по-добро? То се основава на унгарския
църковен климат, на почти феодалната власт, на която се радва там думата на кардинала примас, който е първата фигура в земното царство след краля. Във всеки случай
това обяснение е единственото, което ни позволява да си обясним поведението на кардинала и това на Унгарската църква, оспорваща неговата вярност към правителството,
както и объркването, което проличава в различните протести, отправени от европейските дипломации, както и скрития намек, съдържащ се в декларацията на папата.
Само морален натиск от този порядък може ли да обясни подобна смяна на поведението. Възможно е тя да е била комбинирана със силен физически натиск или друга страховита техника за психологическа деморализация: „инжекцията”, за която всички говорят, е още едно насилие, което оставя недокосната интимността на обвиняемия;
какво би станало, ако се научим днес да отнемаме от хората най-твърдите им убеждения с помощта на някаква безпогрешна индустрия на убеждаването? Московските
процеси и процесът в Будапеща, без да забравяме процесите на Балканите, винаги
демонстрират едно и също нещо – едно и също „ампутиране” на обвиняемия, едни и
същи срамни признания. Руската душа явно иска да покаже нещо на Запада. Какво?
Самият Никола Петков, който само няколко дни преди ареста си громеше Георги Димитров от висотата на трибуната на българския парламент, след осъждането си
подписа позорно признание, започващо със следните думи: „Признавам моята политическа дейност през последните две години за изцяло погрешна”. „Съжалявам за онова,
което извърших – каза кардиналът по време на съдебното заседание – използвах лош
метод с добри намерения. В бъдеще ще зачитам суверенитета на републиката.”
Всичко се случва все едно, че обвиняемият няма да е изцяло виновен, след като
дари на обвинителите си последната и най-съкровена част от самия себе си,
която у един политически обвиняем, който не е убиец, се съдържа в отчаяната
вяра в неговата, макар и накърнена чест. А у един човек, който не е нито идиот, нито луд, този принцип гарантира тази мисловна цялостност, без която не
биха били възможни дори машинациите, в които го обвиняват.
Ето защо ни изглежда невъзможно да приемем подобни признания. Комунистиче-
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ската логика на самообвиненията, тъй скъпа на Мерло-Понти10, тук не може да
играе роля. Има нещо друго – физически или морален натиск – може би и двете,
не знаем какво е, но сме убедени, че има нещо.
Тези признания играят двойна роля: те цялостно затвърждават основните обвинения, като поставят в унизено положение този ревностен защитник на християнската вяра, който не само рухва, но и от тук нататък се явява политически
престъпник; ние вярваме и писахме, че има политическа справедливост, приложима в подобна материя. Ако е извършил политически деяния, близки до заговор
срещу сигурността на държавата, един кардинал дори по своето достойнство
не се изплъзва от тежестта на закона. Не може да се твърди и че априори
един подобен процес е скандал, и то нов скандал: спомнете си процесите срещу
Луи XVI и Чарлз I. Но къде започва заговорът? Къде свършва мнението?
Ето ново доказателство, че политическата справедливост в комунистическите
страни не се задоволява с част от човека, а го иска всецяло, и то с негово съгласие; тъкмо поради това обвинените биват опозорявани, те са изцяло виновни
и солидарно виновни не само за политически престъпления, но и за престъпления от общ характер; ето защо обвиняемият Естерхази е обвинен в „полови
извращения”, а обвиняемият Миндсенти, че е пренасял незаконно валута (както
хиляди други хора в тези страни всекидневно биват обвинявани в същите престъпления). Ето какво разбунва съвестите ни, както бяха разбунени и съвестите
на католиците от цял свят, чийто протест се съдържа в словата на Пий XII.
И трябва с прискърбие да признаем, че ако Църквата бе унизена в личността на този
човек, нейното положение и ситуацията  улесняват манипулациите на нейните врагове. Принц-примас, първи щандарт на кралството, повече суверен от краля, когото
той коронясва, кардинал Миндсенти е нещо повече от легитимист: в отсъствието
на краля той въплъщава легитимността поради самата си функция. Ръководителят
на католиците в Унгария по този начин се превръща в голям феодален сеньор, дори
може би е „п реакционер”, отколкото Хабсбургите. Но в никакъв случай не се превръща във „фашист”, както се твърди в обвинителния акт. Вярно е, че самият той
многократно се е възправял срещу „притежаващите по кръв”, за което свидетелства неговата книга Майката, Божие огледало. Ясно е, че неговото съществуване е
било несъвместимо с новия унгарски режим, както впрочем с всяка република. И все
пак по какви пътища, по силата на какви отклонения е могла да се случи тази драма,
така че този процес да се превърне и в процес срещу Унгарската църква?
Ние не сме съдии. Това, за което имаме право да съдим, са нашите собствени
деяния и този исторически отрязък, който ни е бил поверен. Поради което сме
длъжни да се отдръпнем от собствения си протест и да погледнем със страх и
трепет, както и с голямо възмущение около себе си, да се безпокоим всеки път,
когато е накърнена съвестта на християнина. Ако някакво сатанинско дело се
извършва в този миг в Европа, то няма ли да играе и с двете карти едновременно:
10

Морис Мерло-Понти (1908–1961) – френски философ феноменолог, близък до екзистенциализма на ЖанПол Сартр. В книгата си Хуманизъм и терор (бълг. изд. 1998 г.) той оправдава Московските процеси в името на
„обективната отговорност” на обвиняемите. Б. пр.
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от една страна – преследването, а от друга, пред лицето на това преследване,
втвърдяването на западното християнство в името на колективната сигурност?
О, успокойте се, чувствителни души, които изобличавате мазохизма на християнската младеж! Не става дума да вопием за грешките на Църквата. Става дума
за това да се вгледаме в историята и да я разберем навреме, за да не се стигне
дотам тя да катастрофира поради обратите. Не упрекваме нашата Църква, че е
обвързана чрез хиляди нишки с реалностите на времето: християнството е въплътена религия, то е създало Европа, наистина я е създало. Не ще кажем: „Долу
властите! Долу цивилизацията!”. Ние не търсим мъченици без недостатъци –
безчовечни люде, нито пък желаем невъзможни преследвания. За да бъде изцяло
Църква на хората, Църквата е трябвало да бъде по някакъв начин феодална, после
и буржоазна, както ще се наложи да бъде и утре нещо, което още няма нито име,
нито лице и което на свой ред ще отмине. Но ясно виждаме заплахата, на която
тя бива изложена, отвън и отвътре, щом светът се променя. Така е било при
разлома на 1789 г., така е и в нашето столетие. Структурите, които рухват,
са толкова устойчиви, че тяхното разрушаване не може да не накърни и нейните
живи дела. Мнозина със сигурност не се целят в нея и все пак тя е жертва на
пряко попадение. По същия начин християните и техните йерарси не винаги имат
достатъчна широта на духа и свобода, за да захвърлят грохналото и да въплътят
вечното: те се вкопчват в завоювани позиции и ако са брутално провокирани как
да не отговорят с рефлекса на религиозната защита? Когато конфликтът се разрази, макар и непредвидено, драмата е, че няма как той да премине по друг начин.
Да внимаваме какво ще се случи утре в Испания и Португалия… А у нас, поне днес,
ние можем да работим, за да отделим мъртвото ядро и да го почистим навреме.
Тези времеви инциденти в историята на Църквата изобщо не изразяват цялата
нейна история в очите на християнина. Той знае, че с неусетното приближаване на Царството Божие идва ред и на толкова други човешки надежди, както и
че има свят и история на Злото, на Антихриста. И ако е лъжовно по повод на
унгарската история да пренебрегнем политическата ситуация на кардинала, би
било не по-малко лъжовно за християните да забравим, че Църквата има в света
Един вечен враг, който е невидим и действащ навсякъде…
Християнинът, съзнаващ цялата тази усложненост на сценария, не се нуждае от
горчивия вик, който издава една безутешна душа. Неговото съзнание постепенно
обхваща живота на народа, но в качеството му на „двоен народ”. Защото християнинът е част от народа на вярващите, но също и по своята природа е част от народа
на обезнадеждените от цял свят. Нито с едните, нито с другите животът му не е
лесен. Истинският християнски народ мълчи в сянката на скромните съществувания,
на бедните енории, на манастирите и дори на непризнатото величие: този, който
говори, който вдига шум, колко пъти говори като християнин? Колко пъти под християнските думи той изказва най-вече своите страсти? Другият народ, другият народ,
как да разкрием незабравимите му черти, щом имаме за него в сърцата си само
смътен образ? О, приятели мои, които вярвате, че вярата е само покой на покоя…
Превод от френски: Тони Николов
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Димитър Спасов

ЕВРАЗИЙСТВОТО – РИСКЪТ НА
ИДЕОЛОГИЯТА
На 29 май тази година президентите на Русия, Казахстан и Беларус подписаха
дълго подготвяния договор за Евразийски икономически съюз, който ще започне
да действа в началото на 2015 г. Армения и Киргизстан вече заявиха намерението си до края на годината да се присъединят към новата общност. С население
от 172 мил. души, територия от 20 млн. кв. км и брутен вътрешен продукт от
близо 2,9 трилиона долара, новият съюз ясно заяви намерението си да играе основна геополитическа роля в новия свят, като се превърне в притегателен център за държавите от бившия СССР, както и във важен партньор за страни като
Иран, Турция, Индия и Китай. Предстои да видим доколко жизнеспособен и привлекателен за други страни ще бъде новият проект, който се приема далеч нееднозначно и в самите страни учредителки. Неслучайно важните интеграционни
въпроси, свързани с финансовия регулатор, общата валута, общата политика
в търговията с енергоносители, правомощията на съда на общността и други
сходни проблеми, бяха отложени за 2025 г. или за неопределен срок от време.
Въпреки че новото наднационално обединение обяви себе си преди всичко като
интеграционен икономически проект, преследващ модернизация и по-голяма конкурентност на световния пазар, неговото създаване не би било възможно без идеологическа и геополитическа обосновка, която му дава евразийската доктрина.
Всеки опит за сбито изложение на евразийството се натъква поне на няколко трудности. Първата от тях е, че евразийството никога не е било цялостно и систематично учение, със собствена методология и научен апарат. Нещо повече, по сполучливата забележка на Николай Бердяев евразийството е преди всичко емоционално,
а не интелектуално течение и неговата емоционалност е реакция на творческите
национални и религиозни инстинкти на случилата се катастрофа (Октомврийската
революция)1. Евразийското движение сред руската емиграция не успява да създаде
философска школа. По-скоро можем да говорим за аморфна група съмишленици (някои
от които впоследствие стават непримирими критици на предишните си увлечения),
гравитиращи около няколко основни теми и интуиции. Никой от основните представители на движението не е философ и това предопределя интереса на евразийците към различни, съвсем конкретни области на хуманитарното знание. Така
например кн. Н. Трубецкой (1890–1938) е филолог и лингвист, един от основателите
на Пражкия лингвистичен кръжок; П. Савицки (1895–1968) – географ и икономист; П.
Сувчински (1892–1985) – музиковед и литературен критик; Г. Флоровски (1893–1979)
– историк и богослов, Г. Вернадски (1877–1973) – историк и геополитик, и т.н.
1
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Началото е поставено в София през 1921 г., когато излиза първият евразийски
сборник Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. В
него са публикувани десет статии на основателите на евразийското движение:
два материала на княз Николай Трубецкой и по три статии на Пьотър Савицки,
Пьотър Сувчински и Георгий Флоровски. Година по-късно в Берлин излиза вторият
сборник, озаглавен На путях, през 1923 г. – третият, Россия и латинство. В тях
вече имаме основните интуиции и твърдения на евразийството, отличаващи го
от пъстрата и многолика руска емиграция в Европа.
По-голямата част от емиграцията възприема руската революция като катастрофално, но случайно събитие, като фатална грешка, исторически нонсенс, който
те отказват да приемат. За тях историята на Русия приключва в 1917 г. Тези
хора напрегнато очакват реставрацията, вперили поглед назад в историята, отказвайки не просто да приемат случилото се, но и трезво да го осмислят. Сред
тях има такива, които с години не разопаковат куфарите си с надеждата, че всеки момент ще се завърнат в освободеното от болшевишкия терор отечество.
При евразийците усещането за катастрофичност също присъства изключително силно, но за разлика от останалите емигрантски течения, те са настроени
прореволюционно, а не контрареволюционно. Според тях преди революцията и
преди войната Русия само се е опитвала да имитира съвременна и цивилизована
държава от западен тип (макар и най-недисциплинираната и неподредената от
всички съществуващи според Хърбърт Уелс). Революцията обаче сваля маската
и пред нас застава една държава с две лица – пише П. Савицки в статията си
„Обръщане на Изток“. Едното лице е обърнато към Европа, а другото – на Изток.
Революцията е шанс за Русия да се завърне към своята изгубена идентичност,
която столетия наред е потискана, идентичност, кръвно свързана с туранското
начало и безкрайните азиатски степи. Русия не е само Запад, но и Изток, не само
Европа, но и Азия, и дори съвсем не е Европа, но е Евразия.2 Русия е континент в
себе си, в определен смисъл равноправен на Европа. Нещо повече, видяна от тази
перспектива, Западна Европа не е нищо повече от малък полуостров, разположен
на Запад от Евразия. Тази теза се превръща в крайъгълен камък на евразийството.
Революцията спомага СССР да се разпростре върху географските граници на
евразийския свят и е една възможност за ново, автентично развитие. Евразийците подлагат на критика комунистическата идеология като типично западен
продукт, както и враждебното отношения на болшевиките към религията. Като
цяло обаче виждат в революцията исторически възможности за възраждане на
евразийското начало в Русия, за създаване на голяма федерация със силна централна власт и местно самоуправление. Октомврийската революция е спонтанен израз на „московската“, „евразийската“ Русия, която след два века потискане взима реванш над „романо-германската“, „петербургска“ Русия. Накратко,
за евразийците революцията е вдъхновяващ проект, върху който може да се
2
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надгражда. Именно в този дух е написан Евразийският манифест от 1927 г.
В текстовете на ранните евразийци присъства мощна критика към западноевропейската цивилизация, граничеща на моменти с открита враждебност. Западът е критикуван за своето културно високомерие, за отстъплението на
католицизма и протестантизма от истините на Христовата църква, за господстващия индивидуализъм, меркантилност, опиянение от техническия прогрес.
Особено притеснителен за тях е кошмарът на всеобщата европеизация и универсалистките претенции на Европа, които тя налага със сила и хитрост на
целия свят, без да се съобразява с правото на всяка една култура да се развива
по свой собствен път и вътрешна логика. Проблемът според тях се задълбочава
от факта, че Европа е тежко болна, поразени са най-дълбоките  устои, но с
цената на материалното си благосъстояние и технически напредък тя успява да
прикрие и временно да отложи своето неизбежно поражение. Трябва да свикнем
с мисълта, че романо-германският свят със своята култура е нашият най-зъл
враг – пише княз Н. Трубецкой в книгата си Европа и човечеството. Бердяев е
особено поразен от тази черта на евразийците, тъй като според него култивирането на нелюбов и отвращение към други народи е грях, за който следва да се
каем. Народите, расите и културните светове не могат да бъдат изключителни
носители на зло и лъжа3, тъй като подобна гледна точка очевидно не е християнска. Християнството не различава злото по географски и етнографски признак.
Друг много важен момент, постоянно присъстващ в съчиненията на евразийците,
е темата за „месторазвитието” или за значението на географския фактор в развитието на светоусещането, културата, историята, езика и стопанския живот на
народите. Многообразието на географския ландшафт, върху който се случва развитието на държавите или народите, в значителна степен предопределя пътя на
това развитие. Степните масиви формират номадските империи (скити, монголи,
татари), пустинята – ислямската цивилизация, огромните горски масиви и степи
изграждат самобитната руско-евразийска цивилизация и т.н. П. Савицкий особено
акцентира върху начина, по който усещаме обкръжаващата ни действителност.
Морското усещане е западноевропейското, атлантическото възприемане на света.
На него му противостои диаметрално противоположното континентално или монголско възприемане на света. Макар и различни, тези два свята имат равно право
на съществуване, стига да не си натрапват собствените ценностни системи.
Отношението на евразийците към православната вяра е повече от двойствено.
От една страна, те подлагат на яростна критика католицизма и протестантските изповедания за отдалечаването им от истините на вярата, съхранени без
изменение единствено в православието. Също така критикуват болшевишката
държава за преследването на Църквата и за дълбокото  неразбиране на важността на вярата за руския народ. В същото време тези пазители на отеческата вяра в своите съчинения постоянно превръщат православието във функция
на етатистките си теории за държавно устройство, акцентират предимно върху социално-организационната и консервативно-охранителната му роля в общес3
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твото. Подобна „обслужваща“ роля на православието неизбежно го превръща в
сол, що не соли, в празен идеологически конструкт.
Приносният характер за науката на част от евразийците е в обръщането им към
наследството на Чингис хан (заглавието на една от книгите на кн. Н. Трубецкой).
Интересът към монголо-татарското владичество, към историята на степните
номадски народи, техните езици и култура води до необичайни и любопитни интерпретации на руската история. Монголо-татарското иго не просто е исторически
реабилитирано, а му се придава значението на основен, формиращ елемент в руската история. Именно сливането на славянското начало с туранското превръща
множеството раздробени княжества в световна империя. Земите около Киевска
Рус, които попадат под европейско влияние, постепенно се разтварят в него и
губят своята самобитност, както и своята политическа и културна самостоятелност. Монголо-татарското иго действително откъсва териториите на Древна Рус от Европа, но в същото време ги прави част от могъща континентална
империя, простираща се от Тихия океан до Средиземно море. Точно тези територии, които впоследствие влизат в Златната орда, благодарение на татарите
запазват своята самобитност и по-късно възкръсват в Московското царство.
Безценен е опитът от държавотворчеството, който русите извличат, бидейки
част от стройно организирана, централизирана държава, в която е силен култът
към лоялност, подчинение, общият интерес господства над частния, цари дух на
саможертва и има строги закони. Освен това врагове на империята са били нейните западни съседи – Литва, Унгария, Полша, които са неприятели и на Русия.
Подобни разсъждения на евразийците, най-вече в съчиненията на Г. Вернадски и
Н. Трубецкой, позволяват на Н. Бердяев да заяви:
Понякога ми се струва, че на тях им е близко не руското, а азиатското, източното, татарското, монголското в руското. Те очевидно предпочитат Чингис
хан пред св. Владимир. За тях Московското царство е покръстено татарско
царство, московският цар – оправославен татарски хан… Християнството не
е победило напълно в евразийското царство. Любовта към исляма, склонността към мохамеданството е твърде голяма при евразийците. Мохамеданите са
по-близо до евразийското сърце, отколкото западните християни4.
В края на 20-те години от миналия век евразийското движение вече е успяло да организира собствено книгоиздателство, периодика, политическа партия и да се разпадне на враждуващи крила. В началото на 30-те години дейността и влиянието му
сред руската емиграция постепенно замират. Човекът, който в след десетилетия
възражда интереса към част от евразийските теми и въпроси, е Лев Гумильов
(1912–1992) – синът на Николай Гумильов и Анна Ахматова. Полиглот, преводач,
ерудит, археолог и историк етнолог, той посвещава живота си на изследването
на Изтока и на степните номадски народи. Автор на множество изследвания, посветени на древните тюрки, хазарите, хуните и монголите, Л. Гумильов е известен
с пасионарната си теория за етногенезиса, с помощта на която се опитва да
4
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обясни закономерностите на историческия процес. Научната общност се отнася
повече от сдържано към тази теория поради невъзможността тя да бъде верифицирана. В края на живота си Гумильов нарича себе си последния евразиец.
Истинският ренесанс на евразийските идеи настъпва в катастрофичната епоха
след разпадането на Съветския съюз и зейналия на постсъветското пространство идеологически вакуум. Движещата фигура на движението, което нарича
себе си неоевразийство, е Александър Дугин – социолог, политолог, краен традиционалист, православен старообрядец.
Разпадът на държавността в Русия и бившите съветски републики, неуспехът
на половинчатите и неумело проведени либерални реформи в икономиката, пълната липса на координатна система, в която да се осмисля случващото се и да се
предлагат решения, моралната деградация сред огромната маса от населението правят възможно избуяването на много радикални и екстремистки идеологии.
„Прощъпулникът“ на самия Дугин в голямата политика е съучредяването заедно
с Едуард Лимонов на Националболшевистката партия, обявена от мнозина за
откровено фашистка.
Последните десетина години А. Дугин посвещава всичките си усилия за създаването на идеологическа платформа за официалната държавна власт, в резултат
на което се превръща във властелин на умовете на руския държавен елит.
Какво ново предлагат неоевразийците? Взимайки на въоръжение основните тези
на класическото евразийство, те го превръщат в идеологическа, мирогледна и
политическа програма за реална, дълбинна промяна в руското общество. Целта
е извършването на своеобразна консервативна, антиглобалистка революция и
появата на нова геополитическа алтернатива, която да противостои на господстващата атлантическа, либерална, западна цивилизация, възприемана като
най-голямата заплаха за Русия, която има собствен, уникален път на развитие.
В името на този консервативен, традиционалистки проект в качеството на
съюзници са привлечени крайно десни и крайно леви западни мислители, яростни
критици на западния свят. Сред тях откриваме имената на Рене Генон, Юлий
Евола, Ален дьо Беноа и др. Широко се използват и идеите на големите имена в
геополитиката като Дж. Маккиндър, К. Хаусхофер, Н. Спикмън, З. Бжежински. За
разлика от класическото евразийство вече не се говори за романо-германски, а
за англосаксонски свят, доминиран от САЩ.
Манифестът на неоевразийците обхваща всички основни сфери на живота –
държавно устройство, религия, култура, икономика, отношения индивид-държава,
междудържавни отношения, като претендира да изгражда наднационална и надконфесионална евразийска общност. Съвсем сбито изложени, основните му тези
звучат така5:
Стратегическа интеграция на държавите от постсъветското пространство на
5
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основата на нова идейна, икономическа и административна основа (за радост
на прибалтийските републики, те са изключени от този интеграционен процес
като принадлежащи изцяло към европейската цивилизация).
Разпростиране на тази „вътрешна“ интеграция по оста Москва-Техеран-Делхи-Пекин с цел достъп на Русия до топли морета по пътя на мирно, открито и
приятелско сътрудничество.
По отношение на Запада приоритет е сътрудничеството с европейските държави, които вече не са олицетворение на „световното зло“ (тази роля се изпълнява от САЩ). Евразийска Русия трябва да стане освободителка на Европа от
американската политическа, икономическа и културна окупация.
Последователен антиглобализъм. Всички антиглобалистки тенденции по дефиниция са евразийски. Акцент върху евразийския федерализъм с широка културна
и икономическа автономия и строг централизъм по всички въпроси, свързани с
интереса на Държавата.
Приоритет на общественото над индивидуалното, подчинение на икономическите модели на социалните задачи. Колективен принцип на водене на стопанството и справедливо преразпределение.
Евразиецът е силен, пасионарен, здрав и красив човек. На култа към уродството, патологията, цинизма и сурогатите на атлантическите ценности трябва
да се противопоставят физическото и духовното здраве, силата, доблестта,
верността и честта.
Конструктивен диалог в религиозната сфера сред традиционните за Русия конфесии – православие, ислям, юдаизъм и будизъм. Създаване на общ стил на евразийска духовност, който не променя догматите на вярата. Тук като цяло е запазено с пълна сила „функционалното“ отношение към православието и Църквата,
които имат обслужваща роля в общата идеологическа рамка.
Внимателният прочит на поведението на Русия през последните десетина години ще ни даде отговор защо неоевразийците възторжено приветстват официалната държавна власт и политиката на президента Владимир Путин. Социалното
и геополитическото инженерство, идеите, попаднали на улицата сред живия
живот, винаги крият огромни рискове. Особено когато става дума за доктрина,
изтъкана от противоречия между интеграционни, изолационистки и конфронтационни тенденции.
За съжаление евразийската доктрина не е сред интелектуалните продукти,
които можем просто да анализираме и теоретизираме, защото ни се налага да
живеем с нея.
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Текстът „При стените на Хресонес” е писан през 1922 г. През юни
1918 г. Сергий Булгаков е ръкоположен в Даниловския манастир в
Москва. Негов духовен наставник е отец Павел Флоренски. Веднага след ръкоположението си (в края на юни 1918 г.) Булгаков заминава за Крим, където по това време се намира неговото семейство.
Намерението му е било да остане в Ялта около месец и да се върне в Москва, но съдбата решава друго. След като на път за Москва не успява да пресече фронта, той се връща обратно в Крим,
където остава до началото на 1923 г., когато е изселен от болшевиките зад граница. В книгата си Пред стените на Херсонес Булгаков проследява историческия път на руското православие и неговото взаимодействие с Византийската и Римската църква, като
съпоставя гледните точки на руското западничество и на славянофилите. В Херсонес е кръстен киевският княз Владимир (988 г.).
Възникнал като гръцка колония на Северното Черноморие, градът
е фактически родното място на руското християнство. Символичното му значение е особено
важно в произведенията на Булгаков. В своите Автобиографични бележки той пише, че като
Тяло Христово, Църквата не съвпада с вероизповедните граници, че тя не е затворена в рамките на православието. В книгата Пред стените на Херсонес е отчетливо видима и симпатията на Булгаков към католицизма. Описвайки историята на възникването на този текст, той
характеризира светогледната си позиция по следния начин: „Длъжен съм да разкажа за своето
изкушение в многострадалните дни на моя кримски престой под обсадата на болшевиките, във
времето на най-разрушителното гонение срещу Църквата в Русия. Пред лицето на страшния
срив на църковната организация, под ударите на гонението и на вътрешния разпад, станал видим с появата на „Живата църква” (обновленческото течение – б. пр.), аз почувствах нейната ужасна беззащитност и дезорганизираност, липсата на готовност за борба... В резултат
на съвкупното впечатление от църковната действителност, както и на моите научни усилия,
мълчейки и без да кажа на никого нищо, аз започнах да се доближавам вътрешно все повече до
католицизма (този уклон на мисълта ми е изразен в непубликуваните, разбира се, диалози Пред
стените на Херсонес). По това време се случи и моето изселване в чужбина”1. Диалозите не
са публикувани никога в Съветския съюз, за първи път са издадени в Ялта през 1923 г. и едва
през 1991 г. в Париж. Предлагаме ви първата част от тази творба на прот. Сергий Булгаков.

Сергий Булгаков

ПРЕД СТЕНИТЕ НА ХЕРСОНЕС
Диалози
Действащи лица: Бежанец и Светски богослов.
(Лунна нощ в Крим на Черно море, близо до херсонeските разкопки, пред Херсонeс
кия манастир. В далечината се виждат очертанията на нос Фиолент, където
според преданието е имало жертвеник на Артемида.)
1

Автобиографические заметки протоиерея Сергия Булгакова. Париж: YMCA-Press, 1946. С. 48-49.
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Светски богослов (замислено): Каква свята земя. Страшно е дори да стъпваш
по нея. В цяла Русия няма по-древно и свято място. Тук, под нас, лежат скрити
няколко пласта антична култура, тук се е родила духовно нашата родина, в този
храм се пази купелът на св. Владимир. Колко е трудно да свържеш тези начала
на Русия със сегашния потоп от кал и кръв...
Бежанец (бавно): Да, тук и самите камъни говорят, а това мълчание на вековете
е по-пълнозвучно от цялата днешна врява. То повелява да го чуеш... Тайнственият
кратер, който води към центъра на земята, за Русия се намира тук и независимо
от казаното от вас една само мисъл владее съзнанието ми – само тук и оттук
можем да разберем случващото се... Ключът за трагедията на Русия трябва да
се търси не в Петербург, не в Москва или Киев, а... в Херсонес: тук е бил „прологът в небето” и „потопът”, както се изразихте, е предопределен също тук.
Светски богослов (раздразнено): Знам, че като цяло сте любител на парадоксите, вечно сте на лов за силни умствени усещания, няма да се учудя, ако и в този
случай чуя някое „ново слово” за вашата разпокъсана Русия, толкова е лесно да
остроумничиш за нея, при това без да носиш никаква отговорност.
Бежанец: Вие ми се разсърдихте, преди да ме изслушате. Ами ако новото време
и новите събития изискват наистина нови думи и нови мисли? Аз действително
чувствам с цялото си същество, че не в младия Петроград, не в новата Москва
или в младия Киев, изобщо не на онези места, където е родено и постепенно е
израствало исторически новото, можем да видим неговата звезда, а именно тук,
пред древните стени на Херсонес. Всичко това е толкова тайнствено, че ти се
завива свят, а от време на време проблясва мисълта: нима наистина сме тук,
в същия този свят?
Светски богослов (сърдито): Обичайно сгъстяване на атмосферата и мистична фразеология: очевидно подготвяте някаква мисловна пикантност или идеен
трик... Случващото се в Русия е до такава степен ясно, че не се нуждаем от
никакви археологически пътешествия под Херсонес или от нощни разходки с
метла до Фиолент. Тук е прието да се разхождаш под луната, да се любуваш на
развалините, да подишаш морския въздух, но само толкова: археологията няма
да стане история. Днешната криза на Русия е банкрут на петербургския период
в руската история с неговите изконно руски начала: интелигентщина, протестантизъм, абсолютизъм. Медният конник – ето я и загадката, и отговорът на
днешната криза на Русия.
Бежанец: Струва ми се, че все още виждате спасението в духовното завръщане
към старата Москва, в реставрацията и историческия рецидив. За щастие или
нещастие в историята рецидивът е невъзможен и днес ние се връщаме не в
Москва на „Третия Рим”, а в „Третия Интернационал” – поучително и многозначително сравнение...
Светски богослов: „Третият интернационал” е преходна болест, която утре ще
премине и ще бъде забравена, а основата на руския исторически живот – руско-
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то Православие – е и ще пребъде, ще засияе с нова светлина в бъдната новомосковска Русия. Но аз продължавам да не разбирам вашата мисъл: какво общо
има тук Херсонес, освен, разбира се, че сега за нас той е художествена рамка
на морската панорама и място на свещени спомени...
Бежанец: Не рамка и място за спомени, за нас Херсонес е самата жива съвременност, тук е началото на историческата верига, която свършва в наши дни,
тук именно започва тя, тук е закрепена мистично. Необходимо е да разберем
руската криза не от Петроград или Москва, нито дори от Киев, необходимо е да
я разберем от Херсонес.
Светски богослов: Ха-ха-ха! Корените на болшевизма в Херсонес! Не е ли това
прекомерно дори за нашия остроумец.
Бежанец: Да не вулгаризираме мисълта. Духовно болшевизмът е quantité
négligeable2, историческа кал и мътилка, или най-вече симптом, макар и много
важен, изразителен симптом на историческата криза на Русия. Самата криза
обаче можем да разберем единствено от Херсонес – не е възможно да я разберем по друг начин.
Светски богослов: Макар че сега ни се налага да се нагаждаме към всяка новост, аз все пак нищо не разбирам.
Бежанец: Съгласете се обаче, че по своя обем, смисъл и значение това е най-дълбоката криза в цялата руска история. Разбира се, руската история познава
редица исторически кризи, всяка от които започва с надживяването на някакво
историческо начало, когато историята се мъчи с ново раждане. Всички тези кризи – и това е обща характеристика на нашата история – са страшни, кървави
и диви. Но не са толкова всеобхватни. Такава криза е татарското нашествие,
което било подпомогнато и подсилено от феодалните разпри: тогава е заплашено физическото съществуване на Русия, но само толкова, духовният организъм е
почти незасегнат, а игото е отхвърлено, когато дошло времето за това. Втората криза е Смутното време, изпитанието на новата московска държавност, съчетала най-свирепия деспотизъм с византийските предания и претенции, това
е кризата на Москва като „Третия Рим”. Но колкото и дълбока и продължителна
да е тази криза заради широкото социално брожение, тя все пак е преодоляна
някак, по-точно е изживяна с времето. Политическият ни члун3 бил закърпен, но
продължил да скърца още около век: мястото на старомосковските царе, обединили Русия, било заето от Романови, които по същество не се отличавали от
тях. Нова, много по-страшна, не само политическа, но и религиозно-културна
криза настъпва при Петър Велики, макар че великият реформатор не я е създал
сам, той станал просто неин изразител. Медният конник извършил както можал
европеизацията на Русия и фактически разрушил „Третия Рим” – всъщност просто го изоставил. Руският живот увиснал над пропастта, както конят на самия
2

Нищо, пренебрежимо количество, пренебрежима част (фр.). Б. пр.

3

Малка лодка. Б. пр.
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конник стои изправен на скалата, готов да се хвърли оттам. И ето че сега той
се хвърли и се сгромоляса. Но откъде се хвърли, каква е тази скала, на която е
бил закрепен, на която стоят задните копита на медния кон? Това е варовитата скала на самия Херсонес, където се намираме ние с вас, тук е кратерът на
вулкана на руската история, оттук тръгват вълните на руското земетресение.
Светски богослов: Нищо, нищо, нищо не разбирам от това словоизлияние за неохерсонеския кратер... Знам твърдо едно, че тук, където вие виждате вулкан, за руския
вожд възсиява светлината на християнската вяра, а в негово лице и за целия руски
народ. Тук за него е издигната стълба към небето, тук е чистият купел на Русия,
тук е духовната люлка на руския народ. Оттук започва неговото историческо
битие, от варварското, дивото, свирепото, предизвикващо ужас у всички съседни
народи, в това число и у византийците, които неведнъж се спасявали по чудото на
Божията милост от руския огън и жупел, тук се ражда „святата Рус”, тук възсиява руското царство. Само по този начин мога да разбера вашата мисъл, че тук са
корените на всичко благо, творческо и животворно в нашата история. Други сили
освен религиозните и християнските тя, разбира се, не познава и не е познавала.
Бежанец: Струва ми се, че започваме да се доближаваме до взаимното разбиране. Ще се съгласите, че великите събития си имат велики причини, благодарение
на които единствено стават понятни; осмисля се за нас и трижди най-великото – тази криза на цялата руска история, криза, каквато не е имало за цялото
съществуване на руския народ. Но ако приемете моята оценка за случващото
се, за неговата важност и относителна тежест, то неизбежно ще потърсите
обяснение единствено в самите изходни начала на историята, тоест в Херсонес. Всяко друго обяснение би било слабо и недостатъчно пред грандиозността
на случващото се: кризата на Петрова Русия, кризата на монархията, социалната криза и прочее – всичко това е дреболия, която не би могла да породи случващото се. Знаете за поверието, според което феите слагат своите подаръци в
люлката на новороденото. Тези подаръци са най-различни. Астролозите учат, че
в момента на раждането се съединяват добрите и лошите лъчи на небесните
светила в съответната констелация. При своето кръщение Рус получила своите
дарове заедно с лъчението на съзвездията. Трябва да се вгледаме в тези исторически дарове, нужно е да видим какво съдържат те.
Светски богослов: Ясно е какво е получила Русия: тя е получила чистото и свято
православие от неговата родина, вместилище и хранилище – от Византия. Чистотата на вярата – ето ги нашите дарове в люлката, това е нашето съзвездие.
Нито един народ не е получил толкова прекрасни, чисти и ценни дарове при своето
рождение. Доколкото сега в Русия има криза на вярата, тоест на християнството, дотолкова е възможно да говорим за криза на Херсонес, това е същевременно
криза на живота, защото твърдо вярвам, че нехристиянска Русия не може и не
би могла да съществува исторически: поради което тя трябва или да преодолее
тази смъртоносна болест и да надживее своята криза, или да умре исторически.
Бежанец: Иначе казано, вие говорите за кризата на Русия, а не на Херсонес, а
аз имам предвид съвсем точно и ясно именно кризата на Херсонес, тоест на
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херсонеските начала, а не на самата Русия. Длъжен съм да ви кажа, че макар „великата” руска революция да се прояви като силно богоборческо и дори направо
скотско явление, тя все пак не е криза на християнството, нито дори криза на
руското християнство: твърде много почести си присвояваме и макар предишните революции да не са проявявали такива зверства във всичко, в това число
и по отношение на вярата, по същество те са били духовно много по-отровни.
Затова и не виждам смъртна опасност в тези остри пароксизми на животинския бяс у народа, в когото винаги е живял звярът. Той е изпълнен със стихийна
животинска сила, която се изявява и чрез революцията. Целият въпрос е в това
ще намери ли той духовна основа за нов живот. Тъкмо тези основи са очевидно
овехтели. Това наричам криза на Херсонес.
Светски богослов: Ето това ваше разграничение не разбирам и не приемам.
Кризата на християнските начала в руската история, доколкото може да се
говори за тях, е криза на самото християнство в неговата чистота, защото
друго християнство освен херсонеското, тоест православното, гръко-руското,
аз не познавам.
Бежанец: Тръгвайки от подобна гледна точка, вие неизбежно виждате в руската революция само едно богоотстъпничество и никакви положителни начала, никакво оправдание. Това е бунт на простолюдието, отровено от завист и
злоба, развратено от безсъвестна демагогия, потънало в реки от кръв и кал.
Революцията не би могла да бъде осмислена по друг начин, освен в светлината
на най-мрачната и безнадеждна есхатология, като предсмъртни конвулсии на
умиращия свят. Остава ни само някаква безнадеждност при отсъствието на
каквито и да е исторически перспективи.
Светски богослов: Аз не гледам толкова безнадеждно на нещата, защото виждам в революцията преди всичко криза на петербургския период от руската
история и смятам, че нас може да ни спаси и излекува връщането към националните начала. Но действително болестта приема все по-дълготраен и застрашаващ живота характер.
Бежанец: Всяка болест е опасна за живота, но това е все пак половин беда,
доколкото е в реда на нещата, ако самата болест е болест на израстването,
а не упадък и изчерпване. Но аз не знам какво мислите за вашите „национални”,
тоест старомосковски начала: според вас излиза, че те вече са се провалили
веднъж в историята, когато „пред новата столица склони се старата Москва”,
а как сега в „Интернационала” те ще се съберат и осъществят – това вече ще
е тайната на изобретателя.
Светски богослов: Неуместна ирония: разбира се, ако мерим с мярата на днешните „ловци на бисери”, не бихме могли да очакваме нищо друго в Русия освен
спекулации. Но ще се оттече тази мръсна вълна и в избистрилия се живот ще
засияят всички предишни начала: православието и народността. Какво искате
да кажете обаче, когато говорите за кризата на Херсонес?
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Бежанец: Тъкмо това искам да кажа, че сега се случва най-дълбоката и всеобхватна криза в целия руски живот, криза на самите му духовни устои и в
отношението си към нея заемат подчинено и производно място всички частни
кризи, всички наши досегашни революции, независимо дали са започнали отгоре или отдолу. Сегашната криза включва всички тях и ги обобщава. Трябва да
бъдем послушни пред Божия глас, да вникваме в мъдростта на събитията и да
отчитаме Божия промисъл в тях. На везните на Божията правда се измерват
днес истината и лъжата на целия исторически път на Русия, а не на отделните
исторически епохи – измерват се даровете на Херсонес.
Светски богослов: Но какво имате предвид в крайна сметка под тези дарове
освен чистото православие?
Бежанец: Позволете да ви обясня, но преди това искам да ви помоля за търпение
и самообладание. Да, ние сме родени духовно и исторически в Херсонес, защото там сме приели православието, по-точно християнската католична вяра, и
сме станали клонка от едната Вселенска църква. Така не само сме се родили за
вечния живот, но сме се определили в своето историческо битие като част от
единна християнска Европа, в която се разгръща християнската култура. Именно тук се ражда Русия като християнска европейска страна, притежаваща свой
особен път и съдба, която същевременно е неразделно свързана със съдбата на
цяла християнска Европа. На варварското разединение бил сложен край, дивата
„Рус” станала член на християнското семейство на народите, тя придобила
християнско родство и свойство, вчерашният езичник и варварин станал homo
christianus, а пред лицето на тайнственото и още мъгливо бъдеще това означавало и homo europeus, още повече че по това време все още няма различни
вероизповедания в християнството.
Светски богослов: Защо смесвате картите: и тогава е имало разделение между
Изтока и Запада и по воля Божия нашето отечество приема именно източното
православие.
Бежанец: Именно натам вървя и аз, към херсонеските начала. Русия действително приема християнството от Византия и става нейна духовна и културна
дъщеря, а в голяма степен и наследница. Затова кризата на херсонеските начала е, разбира се, криза на византийските начала, и по-точно на византийското православие като духовна, историческа и културна сила. Ако щете, това е
действително криза – включително явната гибел на „Третия Рим” седем века
след гибелта на „Втория”. Но тук кръжи такова изобилие от вълнуващи мисли,
че положително се изгубваш и не знаеш откъде да започнеш и накъде да тръгнеш. И така в Херсонес в лицето на св. Владимир русите приели източното
християнство и византийския обред, който в продължение на векове станал за
нас роден и руски. Разделението на Църквата, това най-съдбовно и определящо
цялата европейска история събитие, все още не е факт, но тъмната му сянка
се приближава и помрачава слънцето. Това е времето между Фотий и Михаил
Керуларий, родоначалника и извършителя на разкола. Светите Кирил и Методий,
просветителите на славяните, били в единение със Западната църква, а мощите
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на единия от тях почиват в Рим, просветените от тях страни обаче се превръщат в арена на съперничеството и именно там се излива най-напред отровата
на извършения разкол. И така Русия се присъединява към единната Църква преди
схизмата и извън схизмата, за която тя не носи вина, тъй като не я познава
и не я разбира, нещо повече, не би могла да я разбере, макар да е отровена от
нея. Още в детска възраст тя е обучена от гърците на всички предразсъдъци
към Запада и тази вражда, това предубеждение са приети като наследствена
болест – без каквото и да е съзнателно отношение. Заедно с приемането на
християнството от гърците в този съдбовен и страшен исторически час Русия
приема и цялата византийска затвореност и ограниченост и се оказва отделена сякаш с китайска стена от цяла Западна – тоест християнска Европа, оказва
се културно изолирана и самотна, особено след политическата смърт на Византия, след като последната престанала да съществува като културна сила, та
и до днес, заедно с целия православен Изток, който е само неин придатък. Тук, в
Херсонес, Русия е поставена под стъклен похлупак и е осъдена на изпитанието
на самотата и разединението. Разбира се, тогава никой не можел да прозре
Божия промисъл и да постигне цялото значение на направения избор на вярата,
който великият летописец приписва на великия княз Владимир. Но тук, в този
избор, историческите съдбини на Русия се определят като трагедия, трагедия
на културната самота и обособяване, като кръстен път. Да, това е антична
трагедия, в която трагичната вина е извън чиято и да е лична воля и все пак
предопределя всичко. Западните народи, по това време още полуварварски и третирани високомерно от високомерните гърци, развивали постепенно своя християнски потенциал и стъпка по стъпка създавали могъща цивилизация, отдавайки  всичките си духовни сили, цялата си борба. Като наследница и ученичка на
Византия, Русия оставала извън този труд, извън тази обща борба. Отношението на Византия към нея никога не е било топло, искрено и сърдечно, а винаги
хладно, високомерно, бездушно. По-рано Византия се бояла и презирала дивите и
страшни руси, както и другите варвари, а после ги експлоатирала, както могла.
Разликата в културната възраст била толкова голяма, че изключвала всякаква
мисъл за дружеско сътрудничество между тях, за което впрочем Византия не
искала да чуе дори по отношение на Запада. По това време Византия има твърде
изтънчена и склонна към упадък цивилизация, съвършено развратена и лъжлива
магистратура и висша йерархия, схоластическо просвещение, което е в разцвет
и чийто най-ярък представител е съдбоносният за целия свят Фотий. Разбира
се, способностите на дивите руси стигали единствено дотам да приемат в
своята непохватност външността на византийския обред – толкова пищен и
така прекрасен. Те били съвършено неспособни да възприемат гръцката култура и само по неволя приели нейните цветове – в богослужението. Освен това
гърците били лоши, равнодушни и лениви и най-вече – твърде користни педагози.
Те били заинтересовани от властта и доходите, а не от душите и тяхното
християнско просвещение. Затова руското християнство за много дълго време
е обречено на обредност и тъй като пищният, създаден от векове гръцки обред,
доведен до съвършенство във великата Константинополска църква, съвсем не
бил по възможностите – и материални, и духовни – на диваците руси, било положено началото на едно външно християнство, в което животинската езическа
стихия останала недокосната зад паравана на обредите, тази стихия е пред
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нас и днес, повече от 1000 години след кръщението на Рус, сякаш не е имало
нито Киев, нито Херсонес... Да, в богослужебния си обред гърците са ни дали
невероятните ценности на своя гений, но не са ни научили да го ценим, нито
пък са могли да ни научат. В Русия са изпратени гръцки епископи и свещеници
и в продължение на няколко века тя е византийска епархия, която има своя папа
в лицето на византийския патриарх, тъй като претенциите на Фотий и фотианците относно това папство, впрочем така раболепно пред императорската
власт, се запазват дълго. Ако на мястото на гърците бяха например „латиняните” с тяхната ревност, умения, енергия, делото на християнското просвещение
несъмнено би приело други черти и може би Русия щеше да стане действително
просветена християнска страна. Но гърците не били способни на това. В Русия
те си оставали чужди и с татарското нашествие връзката с Византия започнала да отслабва, докато накрая русите не успели да се откупят съвсем. След
падането на Византия източните, в частност константинополските патриарси,
се превръщат в истински „събирачи на милостиня”, готови на всичко за рушвет.
Тяхната роля в руските дела била нерядко твърде печална и двусмислена (например в историята на руския разкол).
Светски богослов: Бла-бла-бла... та значи ето кого слушаме: самият Чаадаев и
неговото ново издание Владимир Соловьов ни поучават отново. Стари познайници. Правилно казват, че нито новото научаваме, нито старото забравяме, а
понякога е достатъчно дори само да забравиш – например тази ваша чаадаевщина... Преследване на византизма, какво всъщност е това – да видиш светлина...
Бежанец (разгорещено): Ако на небесата затръбят апокалиптични тръби, ако
загърмят гръмотевици и прозвучат гласове, трябва да внимаваме за самите
себе си, а не просто да се оригваме и да предъвкваме старата литературна
дъвка. Ако искате слушайте, ако искате – не, но знайте, че всичко, което ви
казвам, е родено не от книгите, а от мисли, плувнали в сълзи, от безсънни нощи
е родено в душата като ново рождение, като чудо: в лето Господне 1922-ро от
Рождество Христово, в нощта на 4 октомври беше върху ми ръката Господня и
Бог ми заповяда да възвестя Неговата воля. Това стана така ненадейно за мен
самия, такава отвратеност почувствах от всичко обичайно, че треперех и се
гънех като червей пред Божието лице. И сякаш нова светлина падна върху старите писмена и смисълът им бе разкрит по нов начин, и се разтвори книгата на
Божиите чудеса... Какви ти тук литературни влияния? Та нима у нас са останали
литературни величини и авторитети, които революцията да не е обезценила и
да не е поставила под въпрос?
Светски богослов: Ах тези пророци и ясновидци, какво ли не възвестяват от
името на Бог, понякога дори само за да се откажат след това незабавно от
него. Авакум предвещавал всичките си тъмни дивотии от името Божие. И все
пак тезите на Чаадаев и Соловьов се повтарят във вашите слова.
Бежанец: Нека е така, нищо лошо няма в това и аз не бих го отрекъл. И тъй
отначало Русия попада под властта и хипнозата на Византия, а после, когато
последната се разпада, подрастващата и осъзнала себе си държавно Русия сама
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започнала да претендира за ролята на Византия и се обявила за „Третия Рим”.
Злите сили съхранили своята мощ, само че ролите били разпределени наново.
Знаете ли какво е днешното име на тези сили? „Гръко-руското”, в което отначало печатали с едър шрифт първата част: гръко, а с дребен – руско. После
станало обратно: изписвали с едри букви – руско, а с малки – гръко. А главното
е в това, че Вселенската или католична църква е всъщност само Гръцката или
само Руската църква. Само в Русия има чисто православие, тоест християнство, само руснаците са православни, тоест християни („крестьяне”), „святата
Рус”. Ето това е най-опасното отъждествяване на вселенското и местното, на
църковното и народното, в своя букет то дава прословутото единение на националните начала: Православие, Самодържавие, Народност. Именно то създава непоносимо душната атмосфера на Московска Рус – „Третия Рим”. Заради ниското
равнище на религиозното съзнание догматическите въпроси не били по силите
на „Третия Рим” и неговата религиозна енергия можела да се излее единствено
в областта на обредността и да породи разкол, в който е еднакво характерно
отношението и на двете страни: и едната, и другата свързват чистотата на
Православието с условността на изменчивия обред. И всичко това във време,
когато Европа е оставила вече зад себе си невероятните постижения на Средните векове, творбите на схоластиците, на Данте, на Тома от Аквино и други,
за да влезе в епохата на Възраждането и напрегнатите реформаторски спорове
за вярата. Дори в едно от множеството реформаторски изповедания има много повече догматическа дълбочина и църковност, отколкото в тези безкрайни
пререкания за обредността. И цялата тази гибелна византийска самозатвореност и самомнение: ние сме „Третият Рим”! Като наместник на византийските
императори и в качеството си на православен цар, Иван Грозни станал глава
на световната православна държава – това е чудовищният парадокс на руското
църковно самосъзнание. Но Божият промисъл отвърнал на тази дързост на синовете човешки с изпитанията на Смутното време. И след тези изпитания обаче
в руския живот не влиза нищо ново; по-точно е да се каже, че се възстановяват
любимите ви национални начала и всъщност всичко си остава постарому, за
това свидетелстват например движенията на разкола, свързани с типичните
претенции на патриарх Никон, който по силата на своята вътрешна „гръко-руска” логика, подменяща вселенското църковно съзнание, претендирал – подобно
на своя византийски прототип – да стане руски папа. Тук, разбира се, не става
дума само за лично властолюбие, просто логиката на патриаршеската власт в
Русия води към това по справедливата оценка на Петър Велики.
Но все едно, за „Третия Рим” е вече предначертано мене, текел, фарес4, Русия
на московските царе, на Никон и Авакум се проваля на историческия изпит, тя
не би могла да съществува повече. И би се разпаднала като Византия, ако не се
беше отбила от своя духовен път, ако не се беше отказала от „гръко-руското”,
от „Третия Рим”. Русия не би могла да съществува изолирано от Западна Европа,
херсонеският купол е трябвало да бъде разбит и го разбиват копитата на Медния
4

Мене, текел, фарес – фраза от книгата на пророк Даниил (Дан. 5:25). Думите били изписани на стената от
тайнствена ръка по време на пир на цар Валтасар. Според тълкуването на пророк Даниил Божията ръка подсказала на последния вавилонски владетел, че на царството му ще бъде сложен край и то ще бъде разделено
между мидийци и перси. Б. пр.
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конник. Реформаторът на Русия ликвидирал патриаршеството и го заменил с колегия, той е реформатор и в духовен смисъл. Реформата на Петър е действително
руската Реформация не само защото поставя Русия лице в лице с Реформацията,
а и защото Петър фактически разрушил „гръко-руското”, той превърнал Русия в
една от многото, а не в този единствен „Трети Рим”, който тя смятала, че е.
Самият той се превърнал по този начин от „православен цар” във „всеруски император”, тоест секуларизирал своята власт. И макар догматически Петър да не е
провъзгласил никакъв нов догмат – нашата мисъл била твърде неразвита за догматически спорове – на практика той внедрил в Русия протестантизма, религията
на всекидневния труд, на земните задачи и преходните дела без някакви особени
духовни перспективи. Руската църква така и не се справила с този протестантизъм на живота, а не на мисълта; нещо повече, тя дори не се борила, просто капитулирала пред врага. Освен протестантизма в делата на Петър е заложено и едно
друго начало, заради което той се явява оръдие на Висшата воля и орган на вселенското църковно съзнание. В решителния му обрат към християнска Западна Европа
се проявява и избледнялото в гръко-руското съзнание чувство за Вселенската
християнска църква. Петър разбил херсонеската ограда, издигната от Византия
около Руската църква. Наистина той не можал да открие там врата, не знаел как
да направи това, но успял да разбере повелите на историята, което често прави
човека велик. С гръко-руското съзнание било свършено, за жалост само фактически, идеологически всичко останало незасегнато и сякаш непоклатимо.
Светски богослов: И остава непоклатимо до днес, защото това, което наричате „гръко-руско”, е всъщност православието, на което по неотменимото обещание на Спасителя портите адови няма да надделеят.
Бежанец: Нека оставим този въпрос, сега говорим за Херсонес, как да се избавим
от този подарък на феите при кръщението: „гръко-руското” в качеството му на
вселенско, или иначе казано, от църковния национализъм и националната Църква.
Именно оттук като от духовен център трябва да разбираме всички особености
на руската история, колкото и далеч да ни се струва, че стоят те от Църквата
или дори, че са  диалектически противоположни, като например протестантската реформа на Петър. Ето, и интелигенцията ни е космополитна, в което вие
виждате най-голямото зло и нещастие на Русия, и тя има своите духовни извори
в същия този Херсонес, макар и сама да не подозира това...
Светски богослов: Изключително ново откритие – поздравявам ви. В тази вечна
гонитба за пикантности какво ли не измисля човек. Но ако търсим духовните
извори на руската, макар и съвсем не изконно руска интелигентщина, погледнете картата на юг от Херсонес, там – на брега на Тир и Сидон, в обетованата
земя. А Херсонес по-добре да оставите на мира.
Бежанец: Дори и да вкараме споменатата от вас етнографска контрабанда,
която обичайно минава под флага на Интернационала и космополитизма, все пак
остава въпросът какви са причините за успеха на неговото влияние, а те могат
да бъдат разбрани само в благоприятна среда. Тази среда все пак е закърмена
и подготвена от наследството на Херсонес. И за да бъдем справедливи, трябва
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да видим в уродливия и жалък образ на руската интелигенция и нейната истина,
която, за жалост, тя не осъзнава и която не може да изрази на своя жаргон.
Светски богослов: За никаква истина на интелигенцията не можем да се говори
при тези дърдорещи и затънали в лъжи непотребни маймуни.
Бежанец: Ако са толкова нищожни, защо им е дадено да развият такава сила,
макар и в разрушението, защо се оказа, че те са бацилите на революцията. Никой не би отрекъл, че макар да е зла сила, холерният бацил е все пак сила, която
притежава запас от жизненост и енергия и която трябва да бъде разгадана.
И макар да е прието интелигенцията да бъде обвинявана в безпочвеност, тя
всъщност е явление във висша степен почвеническо, при това толкова, колкото
и породилият я църковен национализъм, тоест дарът на Херсонес. Тя е негова
сянка, или по Хегел – диалектическа антитеза.
Светски богослов: Интелигентщината е заразна чуждоземска болест, предадена ни е от Палестина и Европа, както сифилисът и алкохолът се прихващат от
диваците, това е всичко.
Бежанец: И аз като вас не обичам тази тъпа, глупава и самодоволна интелигентщина, неспособна да се научи на нищо, длъжен съм обаче да призная нейната
историческа сила, както не мога да не призная силата на протопоп Авакум и
на целия руски разкол. Там, където са закономерни авакумовците, все едно дали
в средата на разколниците или на никонианците, там е закономерна и космополитната интелигенция, ще кажа дори нещо повече: тя е по-близо до вселенското
християнство, отколкото авакумовщината.
Светски богослов: Да се говори за интелигенцията с религиозни термини е
невъзможно.
Бежанец: Напротив, необходимо е: по друг начин освен върху религиозната плоскост тя не може да бъде разбрана. Преценете сам: всенародната и свръхнародна вселенска религия на всички езици е осъзната предимно като московско
православие, като „Трети Рим” (дори гръцкото православие е поставено под
съмнение), християнската вяра става руска вяра, чиято неприкосновеност изисква съблюдаването дори на най-дребната правописна грешка. Кажете, нима е
присъщо на великия народ и неговия религиозен гений да се задоволява с подобно религиозно самочувствие и разбиране за живота или у него трябва да
се надигне насрещната вълна на вселенското, католичното, свръхнародното и
действително църковното съзнание. Само на отвратителния жаргон на интелигенцията тези велики и свети идеи бързо замирисват на чесън – това е винаги
налице в случаите на християнско объркване – и се превръщат в космополитизъм, в Интернационал, социализъм и пр. Инстинктът обаче е непогрешим: на
интелигенцията е съдено да изповядва истината на Вселенската църква срещу
националистическата ерес на Третия Рим с нечленоразделния език на ослицата.
В това е историческият смисъл на сблъсъка на Петър Велики с Московска Русия
и по-късно на идейната борба между славянофилството и западничеството.
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Светски богослов: Съдържанието на тази борба се определя от борбата на вярата против неверието, на християнството срещу безбожието, закърмено от
западния протестантизъм, тази законна рожба на западния католицизъм. В това
се заключава и нашето историческо нещастие – ние се тровим с особено силни
и опасни отрови, за които не носим вина. Повтаря се историческото братоубийство – Каин отново убива Авел със задушливите си газове.
Бежанец: Не бива да се оставяме на самозаблудата на враждебността. На религиозния национализъм в християнството интелигентският космополитизъм противопоставя своята религиозна истина, която е също така едностранчива. Борбата между славянофилството и западничеството си тече у нас, започвайки от
Херсонес, от момента, в който сме приели от гърците отровата на религиозния
национализъм или „гръко-руското” и сме започнали по детски, като папагали да
повтаряме след тях дългите списъци с латински ереси и да се плашим от всеки
западен християнин. Това отношение ту на страх, ту на самоотбрана преминава
през цялата ни църковна история, а в идеологията на славянофилството и западничеството достига своето осъзнаване. Но нали нашето западничество не
се изчерпва само с нихилистите, то познава и Чаадаев, и Владимир Соловьов –
по-добре да не споменавам други, за да не ви дразня.
Светски богослов: И назованите от вас са явни отцепници, макар впрочем в
значителна степен да са се покаяли за своите заблуждения.
Бежанец: Не знам... Призовете мислено сянката на Чаадаев и го направете наш
съвременник: дали би се отказал от своите Философски писма, в които дава
толкова проницателна диагноза на руската болест? Докато положението на
новите Филотеи5, на мечтателите за „Третия Рим”, на нашите религиозни националисти на „Третия Рим”, славянофилстващите богослови е съвсем различно,
те стоят без отговор, над тях вече историята произнесе своя страшен съд.
Впрочем не само те, цялата руска литература без никакво изключение остаря
след последните събития, тя изцяло принадлежи към предишната историческа
епоха, еднакво остаряха и Херцен, и Достоевски, и Белински, и Константин Леонтиев – това е тяхната обща участ. Невъзможно е да повториш дори една стара
фраза или съждение без някакво ново специално оправдание... Нямаме от кого да
се научим да разбираме Русия, трябва да живеем със своя ум.
Светски богослов: Горко ни, ако при това го нямаме или го подменяме, доколкото
виждам, с нови книжки и нови шаблони. Впрочем аз мисля, че нашите духовни
отци, славянофилите, не са умрели, нито са имали намерение да умират, те живеят с нас и както преди ни учат и пророчестват за Русия.
Бежанец: Аз и не твърдя, че са умрели, всичко, което е наистина живо, не умира
никога, те живеят с нас и учат нас и нашите мислители, само дето вече не са
наши съвременници, ние сме длъжни да преведем техните мисли на нашия език, но
5

Монахът Филотей (ок. 1465–1542) е известен като предполагаемия автор на концепцията за „Москва –
Третия Рим”. Б. пр.

66

2014 / брой

6 (93)

те няма да успокоят нашите болки, те застават пред нас не само със своята духовна мощ, но и с историческата си ограниченост. Само че за това ще поговорим
специално, а сега нека се върнем към руския космополитизъм. В предсмъртната си
реч за Пушкин, а и не само тогава, Достоевски говори за руския всечовек, който
жадува да обхване и съедини в себе си всички народи. Дали това не е сантименталната мечтателност на Достоевски, дали не става дума просто за безхарактерността и безличието на руския народ, готов да се подчини без съпротива на
всеки силен народ (има го и това у нас, защо да си кривим душата)! Достоевски
говори тук за вселенското християнство, за Църквата, която обединява в себе
си всички народи. Чувството за църковност е чувство за всенародност и свръхнародност. Няма да се спирам на това доколко и как това всечовечество у самия
Достоевски се съчетава с изстъпленията на религиозния национализъм. В Русия
на „Третия Рим” няма и безспорно не е имало място за тези чувства и мисли. За
великия народ обаче, или по-точно за големия народ, какъвто винаги е бил руският
народ, е несвойствено и противоестествено да се храни с подобна национална
изключителност, която е характерна за малките народи – да не говорим, че за
християнството, колкото и затъмнено да е християнското съзнание, това е още
по-противоестествено. Така че защо да се удивяваме, ако това самосъзнание си е
пробивало и си пробива път сред този народ с неудържима сила и като не намира
религиозното си русло, понеже го няма в староверието на Третия Рим, се опитва
да прокара ново русло. По този начин от неотменимата потребност на християнското съзнание и от здравия инстинкт на великия народ възниква интелигентският космополитизъм, „всечовечността”, западничеството и пр. – доволно уродлив,
сгърчен и кисел плод от християнското дърво; но нима е виновен плодът, ако към
руската дивачка едновременно с християнското е присадено и „гръко-руското”.
Сега интелигенцията трябва да бъде включена в общоцърковното съзнание на
Русия и трябва да бъде разбрана като един от неговите диалектически елементи.
Светски богослов: Не бих се съгласил с това, тъй като виждам в интелигентщината влиянието и на неруски, дори на нехристиянски елементи. Нима не включвате в нашето църковно съзнание комунизма на Третия интернационал?
Бежанец: Не отричам наличието на чужди и даже нехристиянски влияния, но не в
тях виждам същината на нещата, това е само симптоматика, как, а не какво.
„Третият интернационал” е една от многобройните проекции на историческия
екран, съгласен съм – за нас с вас тя е уродлива и отвратителна в сравнение с
великото, дори всечовешко чувство, което възвестява Достоевски, но за което,
повтарям, няма и не е имало законен изход в нашата национална религиозност.
Именно „Третият Иинтернационал” по-нагледно от всичко друго изобличава
тази жажда за Вселенска свръхнародна църква: шедше бо научите вся языки6...
Ние сме забравили, отучили сме се да разбираме тези думи на своя език и затова сме наказани да ги чуваме от устата на чужденци и като не умеем да ги
казваме на църковнославянски, ги изричаме на жаргон и с отвратителен акцент.
Освен това трябва да разберем и признаем пряката връзка между „Третия Рим”
и „Третия интернационал”, между Херсонес и днешна Москва.
6

Идете, научете всички народи (църковнославянски eз.) – Мат. 28:19. Б. пр.
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Светски богослов: Разбира се, че всичко в този свят е свързано, но не проумявам
каква сладост намирате в тези пресилени връзки: да призовеш свещени и велики
възпоминания пред цялата тази мерзост...
Бежанец (живо): Тъкмо обратно, само в този мащаб можем да разберем, а следователно и да приемем в известен смисъл съвременността, а не като се прекланяме пред нея, както пред силата на грубия факт. Всички ужаси, които се
вършат и са се вършили в Русия, всички бедствия, които я постигат, всички
изпитания, които се струпаха на главата на нашето поколение – всичко това
става естествено, закономерно и дори необходимо, ако го разбираме не като
историческа случайност, като продукт на изменчивата и зла воля, а като дълбока криза на цялото историческо битие на великия народ, встъпващ вече във
второто хилядолетие на своето съществуване, не криза на отделната епоха
и на отделна класа, а на самите основи на цялото историческо битие. Това е
първата истинска криза на Русия, в която борбата действително е на живот и
смърт и на изпитание са поставени самите устои на историческото съществуване. Та нима би могло да е различно при криза с такава дълбочина и с такова
значение? Изпитвах смут, объркване, несигурност и дори злоба, докато не разбрах смисъла на случващото се, докато не видях в него просто едно историческо
нещастие. Не можех да се освободя от враждата и разочарованието на самия
руски народ, който стана жертва на такова озверяване, на такова всеобхватно
падение, докато не разбрах какво се случва с него, какво преживява той и защо.
Може би моето мнение е погрешно, макар че сега не мога да мисля по друг начин. Факт е обаче, че едва сега се освободих изцяло от унинието и за себе си
преживях кризата. Гледам напред с надежда и спокойно, защото виждам, ако не
самото бъдеще, то поне възможността за бъдеще, а по-рано не съществуваше
и това. А колко тежко е да живееш без настояще и без бъдеще.
Светски богослов: Продължавам да не ви разбирам, опасявам се, че търсите
самоуспокоение в някакви отвлечени схеми.
Бежанец: Не се дава лесно такова самоуспокоение, защото то изисква всеобща
преоценка и проверка. Нали всички ние, руснаците, сме кръстени в Херсонес,
получили сме своето помазание, своето рождение под неговата звезда. Да видиш и осъзнаеш своята собствена ограниченост в онова, в което си свикнал да
вярваш свято и което почиташ сляпо, да разпознаеш в него просто местното
предание, ах, колко е тежко всичко това, но иначе няма как да се освободиш.
Критичното време изисква и героични усилия. Някога Бог казал на Своя избраник:
„Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си (та иди) в земята,
която ще ти покажа”7. Всичко смъкни – най-близкото, най-скъпото, най-родното:
преданията на родината, на рода, на семейството. Но такава е неотменимата
повеля на Бог и бащата на всички вярващи намерил в себе си сила, мъжество и
вяра и се покорил. Може би и от нас се изисква подвигът на Авраам: да смъкнем
всичко от себе си, да видим своята историческа ограниченост и по този начин
да израснем. Та нали житното зърно не дава плод, ако не умре. А нима е лесно да
7

Бит. 12:1
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умираш и да умреш? Ние сякаш отдавна умираме. Трябва обаче да умреш като
зърно, така че в гърдите ти да трепти силата на новия, пробуждащ се живот...
Излез от твоята земя и от твоя дом... Знаете ли какво означава това? Излез
от Херсонес. Ние живеем във век на какви ли не ревизионизми, толкова много
неща сме проверили и преоценили. Идва ред на самите корени: на Херсонес. Не
от Белински, не от Петър Велики, не от Москва, не от Киев... – от свети Владимир и Херсонес.
12/25 април 1922 г., Ялта
Превод от руски: Димитрина Чернева
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ПАЗИТЕЛ НА БАЛАНСА
Перспективите пред Украинската православна църква –
Московска патриаршия след смъртта на Киевския митр.
Владимир

сп. Икономист, 7 юли 2014 г.
Не са много нещата, за които Владимир
Путин и президентът на Украйна Петро
Порошенко са на едно мнение, но и двамата намериха добри думи, с които да
изпратят наскоро починалия лидер на
най-голямата църковна структура в Украйна, когато той беше погребан с тържествена церемония в Киев на 7 юли.
Митрополит Володимир или Владимир
(съответно според украинското и руското произношение на името му) почина на
5 юли на 78-годишна възраст, след като
дълги години успяваше да поддържа тънък баланс. Той ръководеше Украинската
православна църква (Московска патриаршия) – най-голямата християнска структура в Украйна според броя на енориите,
Киевски митрополит Владимир
която се радва на известна автономия,
но все пак е под юрисдикцията на Москва. През периода, откакто той оглави
тази Църква преди няколко десетилетия, той успяваше да поддържа баланса в
отношенията. За неговите църковни водачи в Москва самото му съществуване
беше публично напомняне на факта, че милиони руснаци и украинци продължават
да са част от една духовна общност, чийто глава е Московският патриарх.
Но в своя роден град Киев украинският духовник се представяше като лоялен
на своята наскоро придобила независимост родина и защитаваше правото  да
определя собственото си бъдеще. Сред хилядите енории в Украйна, които той
ръководеше, имаше както защитници на украинската независимост, така и хора
с откровена проруска позиция.
През февруари тази година поради неговите тежки здравословни проблеми
функциите му временно бяха поети от друг епископ – Онуфрий. Балансирането
продължи. Докато конфликтът с Русия се разрастваше, митрополит Онуфрий
подкрепи запазването на украинската териториална цялост, без обаче да се
впуска в защита на украинската националната кауза срещу руснаците. Тази
предпазливост беше критикувана като слабост и дори като предателство от
ръководителите на другите църкви в Украйна, например от Киевската патриаршия,
обявила църковна независимост малко след разпадането на Съветския съюз.
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С всеки следващ ден от войната между Украйна и проруските сили позицията
на тази голяма църковна структура, която се намира в едно от свещените
места в Киев, но която в крайна сметка се подчинява на Москва, ставаше все
по-трудна. Но това не означава, че балансът повече не може да бъде поддържан.
Подобно на покойния митрополит Владимир, неговият вероятен наследник също
принадлежи на поколението на родените в Съветския съюз духовници, за които
компромисът и предпазливостта са се превърнали във втора природа – за тях
лоялността към съветската държава е била цената, която е трябвало да бъде
платена за съхраняването на поне видимата християнската структура в епохата
на атеистичния режим. Духовници и вярващи, отхвърлили този компромис, са
заплащали висока цена за това.
При всички случаи добрите думи, изказани за митрополит Владимир, бяха оценка
за неговата дипломатичност. Г-н Путин изпрати послание, в което изтъкна
„пастирската му посветеност, големия му личен принос за приятелството
между Русия и Украйна и качествата му на проповедник”, докато президентът
Порошенко, след като се помоли над ковчега му, говори за „изключителния духовен
лидер, повел Църквата към нейното възстановяване след десетилетията на
брутални преследвания”. Не всички украински духовници се радват на такова
внимание след смъртта си. През 1995 г., по време на погребението на лидера
на Киевската патриаршия Володимир Романюк, избухнаха безредици заради
решението покойникът да не бъде погребан в една от най-старите църкви в
Киев – „Св. София”. Тогава поне двама души загинаха, а десетки бяха ранени в
сблъсъци между свещеници и украински националисти, след което духовникът,
прекарал двадесет години в ГУЛАГ, беше набързо погребан на друго място.

Интервю на дякон Андрей Кураев пред руската телевизия
„Дождь”, 5 юли 2014 г.
Как оценявате личността на митрополит Владимир – той приемаше върховенството на Московската патриаршия и се противопоставяше на Украинската автокефална църква, а след смъртта му се чуха коментари, че
работил за сближаване между двете и сега, с избора на нов митрополит, е
възможно едва ли не обединение между тях?
Митрополит Владимир не беше воден от особена любов към Москва или от желание да  бъде верен, това не беше неговата координатна система, но наистина
по-голямата част от украинското духовенство искаше да остане в каноничното православно пространство. За тях Москва е просто тънка нишка, която ги
свързва с православния свят. И те не искаха да загубят тази нишка.
През 90-те години митрополит Владимир имаше няколко грубиянски постъпки по
отношение на патриарх Алексий, той имаше някои не особено приятни черти на
характера. Но през последните години, когато беше много болен, от негово име
често хора от обкръжението му се опитваха да провеждат собствена политика.
И тези хора прекрасно разбираха, че при новия митрополит, независимо от неговото име и независимо от връзките с Москва, за тях няма да има бъдеще. По
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тази причина зад гърба на митрополит Владимир те направиха редица действия,
с които се опитваха да отцепят, да отдръпнат Киевското православие по-далеч
от Москва.
Каква е вашата прогноза – възможно ли след кончината на този лидер, оглавявал църквата към Московската патриаршия в толкова сложен период,
двете православни църкви в Украйна да се обединят, като имаме предвид и
меко казано, охладнелите отношения между Украйна и Русия, между Москва
и Киев?
Мисля, че точно в това
можем да видим Божия
промисъл. Това, че митрополит Владимир почина точно по време на
размириците в Украйна, дава на Църквата
свобода в нейния избор.
В спокойна обстановка
властта в страната,
ръководството биха се
опитали да се намесят
в избора на наследник.
Но днес Порошенко,
който е нов човек във
Митрополит Онуфрий
властта, няма да се
бърка толкова в избора и затова Църквата ще може да направи този избор свободно. Ние с вас не сме наивници и разбираме, че демокрацията много често е
власт на избрания елит, на олигарсите и т.н. А и сред украинския епископат има
няколко барони, които са много богати и твърде цинични.
В Автокефалната църква или в Московската патриаршия?
В нашата църква. Те са се превърнали в регионални барони, които се бяха прицелили в трона в Киев. Бяха си направили сметката, все пак на изборите трябва
да привлечеш на своя страна гласовете на 40 избиратели. Да ги купиш или да
вкараш свои хора сред тези избиратели не е чак толкова сложно, а и тези хора
вършат това от десетилетия. И сякаш всичко им се нареждаше, но размириците в Украйна разбъркаха всички карти.
Мисля например, че митрополитът на Донецк вече няма почти никакви шансове
да отиде в Киев, защото Киев се измори от представителите на Донецк в политиката и икономиката, да не говорим пък за църковния живот. Митрополитът
на Крим вече е задграничен, а Киев няма да приеме задграничен предстоятел от
Русия. Митрополитът на Одеса днес се идентифицира с тези, които в Украйна
наричат сепаратисти, и той също вече няма никакви шансове.
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В тези условия изведнъж се появява реална възможност за Киевски митрополит
да бъде избран човек, който се ползва с народната любов – като настоящия наместник митрополит Онуфрий, заел тази длъжност преди няколко месеца. Днес
това е позиция, която носи опасности, а не почести. Той е духовник с безупречна
монашеска репутация, човек на доброто, светъл. Но тези барони никога не биха
го допуснали до църковната власт, защото честен монах начело на Църквата е
смъртна заплаха за тези бонвивани и сибарити, с които се напълни украинският
епископат през последните 20 години.
Сякаш патриарх Кирил не показа никакво отношение към украинския, да го
кажем на светски език, филиал на Руската православна църква. Как можем
да оценим това мълчание? Възможно ли е в тази тежка ситуация Украинската православна църква – Московска патриаршия да реши да премине към
Автокефалната църква?
Патриарх Кирил е умен човек, който прекрасно разбира, че в днешната ситуация
и в психологическата атмосфера в Киев, ако Московската патриаршия се намеси
в полза на когото и да било от украинските архиереи и подкрепи нечия кандидатура, това би означавало по-скоро да му попречи. Разбира се, перспективата за
отделяне съществува и затова единствено човек с нравствен авторитет може
да  противостои. А в Украинската църква има само двама такива духовници –
днешният наместник митрополит Онуфрий и неговият близък приятел Тернополския митрополит Сергий.
Останалите епископи на Украйна нямат такъв авторитет сред църковния народ, говоря за личен авторитет, а не авторитет на длъжността, не авторитет
от властовите коридори сред олигарси и чиновници, а личен авторитет. Само
те са двамата епископи, които, като ги погледнат в очите, църковните хора ще
си кажат „Ще го следвам”.
Що се отнася до Украйна, главният въпрос е въпросът за нравствения авторитет, защото, ако гледаме не от гледна точка на политическите сметки, наистина е много трудно да си клирик на Московската патриаршия в съвременна
Украйна. Но ако в тези духовници хората видят гласа на съвестта, състраданието и чуят молитвата, само тогава ще успеем да си спомним, че Църквата
стои над междудържавните раздори.
Превод: Момчил Методиев

73

Хоризонти

Людмила Димова

ПОЛЯРИЗАЦИЯ В ЕВАНГЕЛСКАТА
ЦЪРКВА В ГЕРМАНИЯ
Все по-малко членове и намаляващо финансиране: Евангелската църква в Германия е загрижена за бъдещето си. Федералният президент и бивш пастор Йоахим
Гаук призова протестантите към активно сътрудничество.
Църковните сгради променят предназначението си, броят на християните намалява и по този начин намаляват средствата, с които се издържа Евангелската
църква в Германия. Трябва да се намери път напред – с тази цел през май 2014 г.
във Вупертал бе свикан форум, обърнат към бъдещето, към излизане от кризата.
В речта, с която форумът бе открит, президентът на Федерална република Германия Йоахим Гаук поощри протестантите активно да се включат в търсената
обществена преориентация на Евангелската църква. Защото вярата не е „мека
възглавница за буржоазен уют”, каза германският президент.
Йоахим Гаук, който сам дълги години е бил пастор, заявява, че днес на Църквата
често се гледа като на един вид „умилителен музей” или „повече или по-малко
консервативна морална инстанция”. Ала църквите трябва да са нещо много повече – „морален и духовен авангард”, да представляват една общност, поела с
убеждение своя дълг.
„С това, което ни очаква, не може самостоятелно да се нагърби само една община”, казва председателят на Съвета на Евангелската църква Николаус Шнайдер (през юли 2014 г. той напусна поста по лични причини). Евангелската църква
не може да направлява централно процесите, няма такава готова схема за реформа, която може да се приложи към евангелското многообразие от Бавария
до Вестфалия и Бранденбург. Ала Евангелската църква може да поема задачи, с
които общините не могат да се справят сами. Шнайдер желае да види повече
духовност, повече всекидневно благочестие сред хората в общините, част от
което е и редовното четене на Библията.
Форумът във Вупертал се вписа в започналия през 2006 г. процес на реформа в
Евангелската църква в Германия. Днес в нея членуват 24 милиона души. Според
прогнозите на ръководството  до 2040 г. те ще са спаднали на 16 милиона.
За все по-малко хора религията е част от живота: до този резултат стига
допитването на Евангелската църква сред нейните членове, оповестено през
март тази година. От него става ясно, че тя все повече губи своя център, намалява и обвързаността с Църквата като институция, пише Зюддойче Цайтунг
(6 март 2014 г.).
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Същевременно е налице стабилно ядро от убедени и ангажирани християни, като
техният дял сред църковните членове нараства, докато броят на тези, които
мислят за излизане от Църквата, намалява.
На всеки десет години от 1972 г. насам Евангелската църква в Германия прави
такова изследване – доколко църковните членове се чувстват свързани с институцията и какво очакват от своята Църква.
Според проучването е намалял делът преди всичко на онези, които „се чувстват
слабо свързани” със своята Църква. През 1992 г. такива са били 32 % от запитаните, а през 2002 г. дори 36 %, но през 2012 г. едва всеки четвърти принадлежи към тази група. Нараства обаче броят на тези, които вече изобщо не се
чувстват свързани с Църквата. Преди 10 години те са били 26 %, а днес са 32 %.
Същевременно се е увеличил процентът на „силно свързаните” християни: 15 %
се причисляват към тази група (през 1992 г. те са били 11 %). Общо 43 % от
членовете на Църквата се чувстват „силно” или „значително” свързани, а преди
20 години те са били 40 %. Тогава 55 % са отговорили, че пред тях не стои въпросът за излизане от Църквата, днес те са 73 %.
„Съществува тенденция към по-засилена поляризация, центърът се топи”, заявява членът на Върховния църковен съвет Конрад Мерцин, който отговаря за
изследването. Николаус Шнайдер обяснява: „Трябва съвсем трезво да заявим, че
безразличието сред църковните членове расте”. Той обаче посочва и обнадеждаващата тенденция, че трима от всеки четирима християни не мислят да
напускат Църквата.
В условията на растяща поляризация принадлежността към Църквата ще изисква все по-ясно самоопределяне – „да” или „не”. Макар че отдалечилите се от
Църквата не търсят противопоставяне или разграничаване, а по-скоро са равнодушни към вярата.
Допитването показва преди всичко възрастови различия. Анкетираните християни над 70 години най-често се чувстват тясно свързани със своята църква,
потвърждават основните положения на християнското учение и вземат участие
в живота на общината. Напротив – една пета от протестантите под 30 години
изключват кръщение на детето си. В тази възрастова група религията е тема
само за 16 %.
Прави впечатление, че запитаните очакват от своята църква най-вече класическа основна загриженост: добри проповеди и църковни служби, преди всичко при
кръщения, сватби, конфирмации и погребения. Политическите позиции по-слабо
интересуват вярващите, повече те ценят социалната работа на Църквата.
Свещеникът е по-малко търсен като терапевт въпреки твърденията на мнозина
пастори. Повечето запитани миряни признават, че обсъждат основните житейски въпроси преди всичко с приятели и роднини.

75

Съвременно богословие

Светослав Риболов е роден в София. От юли 2014 г.
е редовен доцент по патрология и догматика в Богословския факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Между 1993 и 2004 г. учи класическа филология и богословие в Софийския университет и в Солунския Аристотелев университет. През
2000–2001 г. е хоноруван преподавател по старогръцки език в НГДК „Св. Константин-Кирил Философ“ и
СДС „Св. Йоан Рилски“. Между 2005 и 2010 г. докторира в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ на тема: „Сотириологически предпоставки на
христологическите възгледи на Теодор Мопсуестийски“. През 2005 г. и 2011 г. специализира в Ostkirchliches Institut Regensburg, през 2010 г. в
Trinity College Dublin, а през 2012 г. в American School of Classical Studies at Athens. По-важни негови публикации: „Видни представители на антиохийската духовна традиция преди
св. Йоан Златоуст“, Supplementum на сп. „Богословска мисъл“ в чест на 1600 години от
успението на св. Йоан Златоуст, 2008, с. 162-209; „Мъченическата книжнина в древната
Църква“, Богословска мисъл, 2-4 (2009), с. 61-81; „Фрагментите на Теодор Мопсуестийски в протоколите на V вселенски събор (Константинопол 553)“, Богословска мисъл 1-4
(2010), с. 49-62; „Разбирането за боговдъхновеност в Православната църква“, в: Сим. Евстатиев, Християнство, ислям и източните религии: нормативен текст и социокултурен
контекст. София: Изток-Запад, 2011, с. 35-48; “Arius’ attempt – a step forward defining the
Trinity”, Teologia 2 (2010), pp. 150-160; “A Review of Dogmatic Theology in Bulgaria during the
20th century”, Teologia 3-4 (2010), pp. 39-55; „A New Look at the Condemnations of Origen and
Theodor of Mopsuestia”, Archiv für Mittelalterliche Philosophie und Kultur, 18 (2012), pp. 37-45;
както и книгите: Изворът на асирийското и халдейско християнство. Сотириология и
христология в съчиненията на Теодор Мопсуестийски (352-428), София: Изток-Запад, 2013
(302 стр.); Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, София: СИ 2014 (278
стр.); Възвръщане към мистичния опит на отците. Учението за нетварните божествени
енергии в гръцкото богословие на ХХ век, София: СИ 2014 (122 стр.).

Светослав Риболов

ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИ И
ОСЪЖДАНЕТО НА ФОТИН
Между 336 и 339 година един от най-задълбочените критици на никейското „единосъщие“ е водеща фигура на Изток и близък до император Константин. Това е
епископът на Кесария палестинска Евсевий. Макар в началото да е принципен
поддръжник на Арий, той подписва Никейското верую и осъжда Арий и най-активните му поддръжници. Впоследствие се опитва да ревизира отношението си, но
не застава открито на страната на Арий. В своята догматическа дейност по
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време на споровете се опитва да представи богословската традиция, на която
Арий несъмнено принадлежи, като легитимна въпреки крайностите на Ариевото
учение, които той в крайна сметка не приема. Вероятно го е смущавало най-вече
твърдението на Арий, че Словото е твар, докато други елементи от неговото
богословие – вероятно именно възгледът му за Спасителя, и то в аспекта на
неговата специфична богочовешкост – не са изглеждали толкова скандални за
него.
Евсевий е ученик на знаменития епископ на Кесария палестинска Памфил, който
претърпява мъченичество при гоненията на император Диоклетиан (309 или 310
година). Евсевий е роден през 260 или 264 година в Кесария. Памфил е един от
най-близките ученици на Ориген и наследява неговата библейска библиотека,
която александриецът донася със себе си в града, а Евсевий от младежки години
се грижи за нея. През 307 г. заедно с духовния си отец е затворен в тъмница от
римските власти. В продължение на гоненията пребивава в Тир и египетската
Тиваида. След Медиоланския едикт през 313 г. е избран за епископ на мястото на
своя духовен наставник.1 На Антиохийския събор през 324/5 г. е отлъчен заедно
с останалите поддържници на Арий, но в Никея през 325 г. приема понятието
„единосъщен“ (ὁμοούσιος) и е приет в общение, въпреки че го смята за звучащо
твърде по савелиански.2 Веднага след събора обаче пише на своето паство в Палестина писмо, в което казва, че символът, предложен от него, т.е. кръщелният
символ на Кесарийската църква, е бил приет лично от императора и следователно от всички присъстващи епископи. За „единосъщието“ обаче не казва нито
дума.3 Така, макар и приел Никейския символ на вярата, той в цялата си дейност
след събора до края на живота си през 340 г. работи за преразглеждане на никейското богословие, и то посредством дискредитиране на неговите основни
защитници. През 330 г. участва активно в свалянето от епископската катедра
в Антиохия на св. Евстатий, през 335 г. председателства събора в Тир, който
осъжда св. Атанасий Велики, а през 336 г. издава по поръчка на императора съчиненията си против Маркел Анкирски, с което поставя началото на неговото
дискредитиране.
От книгата на Маркел против софиста Астерий, насочена и против двамата Евсевиевци, Кесарийският епископ прави извода, че като следствие от гореизложения възглед на анкирския епископ би трябвало да се провъзгласи съществуването на двама Сина – Словото и човекът Иисус – въпреки че изглежда точно това
Маркел не е казвал, поне няма свидетелства, а и Евсевий не цитира конкретни
такива. Според кесарийския епископ обаче това е логиката на цялата богословска мисъл на Маркел. Опитът на Евсевий е показателен за основните насоки на
спора. Той твърди за Маркел, че проповядва за Христос като „обикновен човек“ и
че Словото и Христос са две отделни същества, което го отвежда към по-ран1

G. Ruhbach. „Euseb von Caesarea,” Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. I, Hrsg. M. Greschat, Stuttgart:
Kohlhammer 1981, pp. 224-235

2

Вж. D. L. Holland, „Die Synode von Antiochien (324/5) und ihre Bedeutung für Eusebius von Caesarea und das
Konzil von Nizäa,” ZKG 81 (1970), pp. 163-181.

3

Вж. G. C. Stead, „Eusebius and the Council of Nicaea”, JThSt n.s. 24 (1973), pp. 85-100; H. von Campenhausen,
“Das Bekenntnis Eusebs von Caesarea (Nicaea 325),” ZNW 67 (1976), pp. 123-139.
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ните спорове от 60-те години на III век и го приравнява с монархианската ерес
(възприемаща адопционистка христология) на Павел Самосатски – аналог на
западното савелианство.
В анимаркелианските си съчинения Против Маркел и доста по-подробното и подкрепено с богословска обосновка За църковното богословие4 Евсевий Кесарийски
разсъждава, че преди въплъщението Си Словото е било божествена ипостас,
втори Бог (δεύτερος θεός), а конкретният повод за заетата от Евсевий твърда
позиция е обвинението в „двубожеско богословие“, отправено от Маркел Анкирски в съчинението му “. Това обвинение несъмнено е свързано с Евсевиевата
зависимост от Оригеновия триадологичен модел. Софистът Астерий е близък до
Евсевий и е един от учениците на мъченика Лукиан, споделящи тази обща линия в
учението за троичността на Бога. Изглежда дълбинната идейна причина за този
сблъсък е фактът, че Евсевий Кесарийски, както и цялата антиникейска група,
изключително много държи на Оригеновото антисавелианско подчертаване на
отделното същество на Словото, като използва за целта думата „ипостас“
(ὑπόστασις) в контекста на едно оригенистично тълкуване на ап. Павловите
думи „и ще бъде всичко във всички“ (1 Кор. 15:28), именно като опозиция на Маркеловото им разбиране. Ето какво казва Евсевий:
И отново: така беше Отец в Него [Сина] и Той в Отца, както и
божественият апостол казва, като поучава за всички достойни за
небесното царство: „тогава ще бъде Бог всичко у всички“ (1 Кор.
15:28), както и следното е казал: „ще се поселя в тях и ще ходя
между тях“ (1 Кор. 6:16; Лев. 26:12). А ние „в Него живеем и се движим и съществуваме“ (Деян. 17:28). И всичко това е казано за нас,
които съществуваме и живеем съобразно собствената си ипостас
[актуална същност] и нямаме нищо общо с отеческото божество.
Защо обаче трябва да се чудим, ако към Сина се отнасят подобни
изказвания, които не отнемат Неговата ипостас [актуална същност], нито преподават, че Той е Отец и Син [едновременно], а
представят особената и изключителна на Отца спрямо Него чест
и слава на единороден и на божествена общност5.
Тези думи, отличаващи Сина от Отца по Неговата специфична особеност, са
казани като ясно осъзната опозиция на чисто ономастичното (повърхностно)
разграничаване на Сина от Отца, направено от Маркел – по думите на Евсевий:
„А Маркел определя, че [Те] са един и същ и че са една ипостас, подстояща под
две имена“ (ἀλλὰ Μάρκελλος ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι ὁρίζεται, καὶ μίαν ὑπόστασιν
δυσὶν ὀνόμασιν ὑποκειμένην)6 – което несъмнено в очите на неговите критици го
прави савелианин.
В седемнадесета глава от За църковното богословие, в контекста на критиката на Маркеловото твърдение, че Христовото царство е временно, Евсевий раз4

Вж. Eusebius Caesar., Contra Marcellum (PG 24, 707-825); De Ecclesiastica theologia (PG 24, 827-1045).

5

De Ecclesiastica theologia III, 20 (PG 24, 1044BD).

6

Ibid. III, 17, col. 1037B.

78

2014 / брой

6 (93)

вива много интересни размисли относно Спасителя, като екзегетически опит
върху думите на пророк Йезекиил: „Защото тъй казва Господ Бог: ето, Аз Сам
ще издиря Моите овци и ще ги прегледам. Както пастир проверява стадото си
в деня, кога се намира всред своето пръснато стадо, тъй ще прегледам Аз Моите овци и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати в ден облачен
и мрачен... Аз ще спася Моите овци, и те не ще бъдат вече разграбвани, и ще
отсъдя между овца и овца. И ще поставя над тях един пастир, който ще ги пасе,
Моя раб Давида; той ще ги пасе и той ще им бъде пастир. И Аз, Господ, Ще бъда
техен Бог, и Моят раб Давид ще бъде княз сред тях. Аз, Господ, казах това. И ще
сключа с тях завет за мир и ще премахна от страната лютите зверове, тъй че
безопасно ще живеят в степта и ще спят в горите... И вече не ще се сквернят
със своите идоли, със своите гнусотии и с разните си пороци; ще ги измъкна
от всичките им живелища, дето са грешили, и ще ги очистя, – и ще бъдат Мой
народ, и Аз ще бъда техен Бог. А Моят раб Давид ще бъде Цар над тях и Пастир
на всички тях; те ще ходят по Моите заповеди и Моите устави ще пазят и ще
ги изпълняват“ (34:11-12, 22-25; 37:23-24). От тези пророчески слова той прави
извода, че зад образа на Давид пророчески се крие Самият Христос в една ясно
очертана есхатологична перспектива:
Виж във всички тези думи как Бог се казва, че не ще е пастир и
водач (княз), а че Бог ще бъде на онези, които ще бъдат удостоени за блажения свършек [на времето]. Пророкува се обаче, че на
тези същите водач (княз) и пастир ще стане Давид, като тук под
Давид прикрито се има предвид Христос, поради това, че е роден
„от семето“ на Давид.7
А малко по-надолу в същата глава се цитират трудните за тълкуване думи на
пророк Даниил: „Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син Човеческий, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И Нему бе
дадена власт, слава и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици;
владичеството Му е владичество вечно, което няма да премине, и царството Му
не ще се разруши“ (7:13-14). Те позволяват на Евсевий да определи, че между Син
Човечески и Стария по дни, схващан тук несъмнено като Бог Отец, а не като
Словото, има огромно отстояние.
Виждаш как и в тези думи пророкът представя, че ще бъде нетленното, неостаряващо и несвършващо царството не на Словото,
Което е у Бога, а на Сина Човечески, и как той ясно преподава,
че Друг освен Стария по дни е Син Човечески, Който е получил
нетленното царство от Стария по дни, т.е. от Своя Отец... А Божиите пророци, определяйки, че царството Христово е безкрайно,
казват, че след времето на отсъдата, Той ще насрочи началото
на новия век.8
От тези думи става ясно, че Евсевий все пак прави разлика между Божието Слово, „намиращо се у Бога“, и въплътеното Слово – Иисус Христос. Преди и след
7

Ibid. III, 17 (PG 24, 1036D-1037A). Също: ibid. 1041A-1042A.

8

Ibid. col. 1037BD. Също: ibid. 1040AB.
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въплъщението. Нямаме свидетелства обаче в съчиненията на Евсевий дали той
прави методологическа отлика, каквато виждаме у св. Атанасий и вероятно у св.
Александър, между теология и икономия, т.е. между учението за троичността
на Бога като такава и домостроителството на спасението, включващо всички
събития от историята на творението, което би позволило да се изолира божественото (по)раждане на Сина от акта на творението – нещо, което видяхме
като съществена липса у Арий.
Свързвайки първото послание на ап. Павел до коринтяните (15:28) с други евангелски текстове (виж напр. Мат. 28:20 и Лук. 1:33), Евсевий Кесарийски утвърждава, че Христовото царство не ще има край и по този начин косвено подчертава ипостасното, т.е. независимо и самостойно битие на Словото.9 Така
в двете си антимаркелиански съчинения Евсевий е дал израз на своите критики
в рамките на три основни положения. На първо място той изтъква неспособността на Маркел Анкирски да оразличи Словото от Бога, като нарича Словото „безипостасно“ (ἀνυπόστατος), „безсъщностно“ (ἀνούσιος)10 и че Син „е едно
нещо по същност и ипостас“ (οὐσίᾳ καὶ ὑποστάσει ἓν ὄντα) с Отца11; Той е едно
и също нещо у Бога (ἓν καὶ ταὐτὸν ὑπάρχων τῷ θεῷ)12. На второ място – това е
обвинението, че Маркел не схваща истинския смисъл на самото въплъщение, тъй
като не разбира, че Словото е нещо отделно като същество от Отец, като
понякога вместо „Отец“ той казва просто „Бог“13. Третата критика насочена
към следствието от неразбирането на отделното битие на Словото – Евсевий
обвинява Маркел в адопционистката заблуда на Павел Самосатски14. Сиреч, че
Иисус Христос е само човек (ψιλὸς ἄνθρωπος), благочестив аскет, осиновен от
Бога в определен момент от земното си развитие.15
Обяснението, което Евсевий Кесарийски предлага като алтернатива на унитарното Маркелово разбиране за подчинението на Сина на Отца като единение
на Словото с Бога, водещо според него до поглъщане на Словото от Бога и
съответно предполагащо поглъщане и обезличаване на всичко в Христа като
резултат от подчинението на Него16, е обяснение в понятията на „образи“ и
„отобрази“ – любим похват на Евсевий, несъмнено заимстван от александрийския учител Ориген.17 Той твърди, че подчинението на всички неща в Христа
става в рамките на свободно отдаване покорство, слава и почест на Спасителя.
Подчинението за него означава „причастност“ (μετοχή, μετέχειν) в Христа като в
9

Вж. ibid. ІІІ, 13-14, 16, col. 1024B-1028B.

10

Contra Marcellum І, 1 (PG 24, 725C).

11

Ibid. I, 1, col. 717B-721C; cf. De Ecclesiastica theologia I, 16 (PG 24, 857C).

12

Contra Marcellum І, 1, col. 725С-728А.

13

Contra Marcellum II, 2 (PG 24, 797A); De Ecclesiastica theologia I, 20 (PG 24, 893BC).

14

De Ecclesiastica theologia III, 6 (PG 24, 1016B).

15

Вж. Contra Marcellum I, 3 (PG 24, 724BC. Както и: ibid. I, 4, col 772С. Също: ibid. I, 4, col. 773C.

16

Вж. De Ecclesiastica theologia ІІІ, 14-15 (PG 24, 1025C-1032B).

17

Вж. подробно разисквани този метод и зависимостта му от Ориген у R. Leyman, Christology and Cosmology:
Models of Divine Activity in Origen, Eusebius, and Athanasius. Oxford: Clarendon Press, 1993, рр. 24 sq. Виж също
свързаните с тази тема прозрения на Г. Флоровски, Ориген, Евсевий и иконоборческият спор, pр. 115-140;
също: Г. Каприев, „Евсевий Кесарийски: Една ранна иконоборческа аргументация,“ АСФК 13 (2007), рр. 24-31.
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живот, премъдрост, слово, помазание, светлина, синовство, правда и светост.18
Това е една силно повлияна от образността на Ориген схема, която очевидно
е запазена в рамките на една йерархична представа за битието, в която няма
генерално разграничение между тварно и нетварно.19 Поне Евсевий не е задал
такава опция в своите размишления. Нека приложим една малка, но показателна
част от тълкуванието му на думитe на апостол Павел.
Трябва умът да знае както апостолът казва, че на самия Син всичко ще се подчини; той преподава, казвайки как в това подчинение
и Сам Той ще се подчини на Отца, Когато пък Му бъде подчинено
всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Оногова, Който Му
бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички (1 Кор. 15:28).
Сетне това всичко у всички [Маркел] не чува (т.е. не схваща), защото [апостолът] казва не в Сина Бог ще бъде всичко, а у всички
казва. Което по-скоро сметна, че би означавало някакво свързване
и единение на всичко, ако ще бъде Бог всичко у всички. А подчинението на Сина тълкува като единение на Словото, станало едно и
също нещо с Отца, според което по-рано е било, както той [Маркел] каза. Ако всъщност се определя, че подчинението на Отца е
единение, би следвало, че подчинението на всичко на Сина означава, че е единение с него, тъй като вече не е Синът само по себе
си, нито онези множества от спасявани, които ще му се подчинят
ще живеят собствен (отделен) живот, а че ще стане някакво
сливане и смесване на всички, които ще станат едно и също нещо
със Сина и с останалите същества, и не само това, но ще бъдат
едно с Бога. Защото, ако всичко в подчинението ще се едини със
Сина, а Син с Отца, виж какво излиза от казаното. Но също както
не единение апостолът показа, казвайки: Ще се подчини на Сина
всичко, а свободно избраното подчинение и слава и чест, която ще
Му отдадат всички, като на Спасител и цар на всичко...20
Тази есхатологична визия за Сина, като възцаряващ се в края на времената, е
неразривно свързана с характерната за източните отци и присъстваща осезателно и у Ориген изцелителна мистика, маркираща схващането за крайната
съдба на човека, за спасението като изцеление от раните, нанесени от греха.
Така от подчинението на Словото зависи изпълването на битието на всички същества във вселената.
Тъй като не са достойни за нея (славата), Той, предприемайки от
по-рано като някакъв общ за всички Спасител, изправителното за
несъвършените и изцелително за нуждаещите се царство управлява, покорявайки враговете на царството под собствените си
крака. Това и представя Псаломът, който казва: И рече Господ
18

Вж. Eusebius, De Ecclesiastica theologia III, 15 (PG 24, 1028C-1032B). Евсевий също говори и за „причастност в Светия Дух“, което дава специфичните белези на християните (Contra Marc. I, 1, PG 24, 717A).

19

За Оригеновата визия по този въпрос: Свет. Риболов, Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци,
pp. 167-187.

20

De Ecclesiastica theologia III, 15, col. 1028C-1029A.

81

Съвременно богословие

Господу моем: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите
врагове подножие на нозете Ти. Но когато положи враговете под
краката Си, а достойните за Неговото царство ще установи в
несвършващ живот, тогава и врагът на всички – смъртта – ще
бъде унищожена, защото вече никой не ще умира, но във вечен живот ще живеят тогава достойните за царството, защото смъртта да унищожи подобава и вече няма да има кой да умира. От тези,
които тук са спечелили спасително подчинение, всички светии ще
се подчинят на Божия Син, доколкото Той е живот, в Него ще
живеят вечно, а доколкото е премъдрост, ще станат премъдри, и
доколкото е логос, ще станат логосни.21
Синът според Есевий е „роден“ и по подобие (ὁμοίωσις) на Отца е „установен“
(той избягва да говори за някаква Негова „тварност“), но е трудно да се каже,
че Той, бидейки причастен на Неговата сила и живот, е причастен и на божествените Му свойства.22 Тази методология за определяне на Сина в отношението
Му към Отца заляга във втория особено важен за антиникейците вероизповеден
документ, приет от епископите на Антиохийския събор през 341 г.23 Твърде вероятно той да е заимстван директно от горепосочените размисли на Кесарийския епископ, който по време на събора е вече поне от година покойник.
От друга страна, Евсевий, опасявайки се от адопционистката христология на
Павел Самосатски, следва заключението на онези, които през III век са го осъдили, и приема, че Словото заема мястото на душата в Христос, като единствен
принцип на Неговото одухотворяване, и по този начин гарантира същностното
единство на единия Иисус Христос. За разлика от по-ранния етап в своето
творчество, когато той следва Ориген въз основа на традиционно установените изрази в Писанието и защитава наличието на човешка душа в Христос, и то
въз основа на Оригеновото учение за предсъществуването на душите24, в късните си съчинения под влияние на възникналия спор Евсевий говори за „бездушно
тяло и безсловесно тяло“ на Христос, в което е дошло Словото като душа25.
В тази връзка, позовавайки се на думите на апостол Павел: „Известявам ви,
братя, че Евангелието, което аз благовестих, не е човешко, защото и аз нито
го приех, нито го научих от човек, а чрез откровение Иисус Христово“ (τὸ

εὐαγγέλιόν μου, τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς, οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐγὼ παρὰ
ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὐδὲ ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ,

Гал. 1:11-12), приема, че Той дори не е човек като останалите човеци:
Чрез тези думи отново [апостолът] утвърждава, че Иисус Христос
не означава „човек“. Какво обаче беше Той, ако не човек, след малко
21

Ibid. col 1029C.

22

Вж. Demonstratio evangelica V, 4, 12 (PG 22, 369A-373D); De Ecclesiastica theologia III, 21 (PG 24, 1045AD).

23

M. Delcogliano, “Eusebian Theologies of the Son as the Image of God before 341”. JThSt n.s. 14 (2006), p. 461
sq. За текста на символа виж Athanasius, Epistola de synodis 23 (PG 26, 721B-724B).
24

За човешката душа на Христос у Ориген: H. Crouzel, op. cit. p. 192.

25

De Ecclesiastica theologia I, 20 (PG 24, 877AB).
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по-нататък изяснява, казвайки: „А когато Бог, Който ме избра от
утробата на майка ми и ме призва чрез благодатта Си, благоволи
да открие в мене Своя Син“ (Гал. 1:15-16), Виждаш как той обяви
Спасителя за Син Божи и поради това – за Бог. И също – че преди
въплътеното пришествие вярваше, че този е действителен Син
Божи, най-славно го представя, казвайки в посланието до галатяните: „но когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син
(Единороден), Който се роди от жена“ (Гал. 4:4). Следователно не
сега, а преди да бъде роден от жена, Сина истинския и произлезъл
Го изпрати Отец. Както би станал древният Божи Син и Син Човечески, като се роди „от жена“.26
Както изглежда, Евсевий Кесарийски следва вярно и неотклонно противниците
на Павел Самосатски от споровете през 60-те години на III век в Антиохия, когато те са твърдели, че Словото заема мястото на душата на Христос и това
именно е божественото в Него, като по този начин са избягвали разделението у
Него на двама сина, въведено от Павел, и са утвърждавали единството на Неговото лице. От това следва обаче, че ако някой твърди, че Христос има човешка
душа, то тогава той приема, че Спасителят е само човек, съставен от обикновена душа и тяло, и изпада в ереста на Павел Самосатски или на евионитите.
Това значи, че не се приема неговата самостойност като отделна ипостас на
Словото – твърдение, което Църквата не приема.27
За Фотин Сирмийски няма останали почти никакви сведения, но неговото име
още от началото на четиридесетте години на IV век се свързва с учението
на Маркел Анкирски. Влиянието на Маркел обаче на Запад ще престане именно
след като неговият ученик и последовател Фотин бива избран за епископ на
Сирмиум някъде през 343/344 година. В своята силно опростена интерпретация
на Маркеловата мисъл той предизвиква силна реакция против себе си и против
своя учител. Вероятно поради особения акцент при Фотин върху схващането на
Словото като сила на Отца, посредством която Той се явява в старозаветните
теофании, последователят на Маркел е попаднал в полезрението на западните епископи. През 344 г. в Антиохия на събор е разгледано вероопределението на Сардикийския събор, изпратено по двама западни епископи до император
Констанций. В отговор на този вероизповеден документ източните епископи
съставят т.нар. „Обширно изложение на вярата“ (ἔκθεσις μακρόστοιχος)28. То
повтаря четвъртото изложение на вярата от Антиохийския събор (341), анатематизмите от Сердика и седем други богословски документа. Този документ е
препотвърден на събор, свикан вече на Запад – в Медиоланум през 345 г. В него е
избегната употребата на понятието „същност“ (οὐσία), а широко използваното
от евсевианите понятие „ипостас“ (ὑπόστασις) е употребено в осъждането на
онези, които учат, че „Син е от друга ипостас“. За Отец, Син и Дух Свети са
26

Contra Marcellum I, 1 (PG 24, 724C-725A). Вероятно към тази линия ще се придържа Аполинарий малко
по-късно, макар и да възприема доста елементи от богословието на св. Атанасий Велики.
27

De Ecclesiastica theologia I, 20 (PG 24, 877ВC).

28

Вж. Т. Коев, Догматическите формулировки на седемте вселенски събори, София: УИ 2008, рр. 117-118.
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употребени съвсем дипломатично думите „неща“ (πράγματα) и „лица“ (πρόσωπα),
което няма как да не е било положително оценено от западните епископи.29
Западните приемат осъжданията на Фотин и Маркел, но осъждат и Арий и
неговите поддръжници, което предизвиква оттегляне на четиримата източни
епископи, присъстващи на събора.
През 351 г. самият император Констанций ще пристигне в Сирмиум заедно с
Василий Анкирски – вече лидер на антиникейската група, но много по-умерен от
предшествениците си – за да разреши случая с Фотин. След като последният е
изпитан за вярата си пред събора, е потвърдено осъждането му от Медиоланския събор. Тук отново са осъдени не само Фотин, но Маркел и дори св. Атанасий, и е издаден нов вероизповеден документ, базиран на четвъртата формула
от Антиохия (341), в който „Обширното изложение на вярата“ ще бъде заменено
с двадесет и седем кратки анатематизми, насочени без да се споменават конкретни имена към основните положения в богословието на Маркел Анкирски.30
Така Евсевий Кесарийски възприема една линия на дискредитиране на Никейското
верую, но въз основа на сериозна ревизия на Ариевата позиция, която и за него
очевидно не е особено приемлива. С най-голяма вероятност той не е приемал
тезата на Арий за „тварността на Словото“, но от друга страна, е приемал
редица елементи от неговото учение, които е смятал за част от една богословска традиция, имаща своя корен, от една страна, в Антиохия и по всяка
вероятност, от друга, в богословските идеи на Ориген. Евсевий като че ли е
постигнал във висока степен изобличаването на богословските позиции на Маркел, но не е успял да се изтръгне от оригенистичните богословски постулати.
Все пак в своята антимаркелианска полемика, за разлика от ранните си съчинения, той съвсем ясно осъзнава ролята на единството на Христовата личност и
значението на Неговия божествен произход за спасителното Му дело.

29

Текстът предават св. Атанасий Велики (Epistola de synodis 26, PG 26, 728A-736A) и Сократ Схоластик
(Historia ecclesiastica II, 19, PG 67, 224B-233A).
30

Текстът е запазен у св. Атанасий (Epistola de synodis, col. 736A-740B).
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Владимир Градев

СРЕЩУ БЕЗЗАКОННИКА
Със столетията и ширините се сменят имената,
езиците, лицата, но не и вечните антагонисти.
Хорхе Луис Борхес, Deutsches Requiem
1. В един от страничните параклиси на катедралата в Орвието има фреска от
Лука Синьорели, която изобразява проповедта на Антихриста. Той е изправен
на скала сред възхитеното множество, величав и достолепен, с жестове на
вдъхновен, почти свят проповедник. Лицето му излъчва дълбока мисъл и силно
чувство, ала погледът му ужасява. Зад него стои гол дявол, който му шепне на
ухото. Всички го слушат захласнати и замислени, покорени от неговата сила и
убедени в неговата правота, а встрани неколцината останали неподвластни на
неговото обаяние са измъчвани и убивани.
2. Никой да не ви прелъсти по никой начин; защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на
погибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или
светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог. Не помните ли, че още когато бях при вас, ви говорех това? И сега знаете онова, що го
задържа (τὸ κατέχον) да се открие той в свое време. Тайната на беззаконието
вече действа, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който
я задържа (ὁ κατέχων) сега – тогава ще се открие беззаконникът, когото Господ
Иисус ще убие с дъха на устата Си, и чрез блясъка на Своето пришествие ще
изтреби тогава, чието явяване по действие на сатаната, е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват,
задето не са приели любовта на истината за своето спасение (2 Сол. 2:3-10).
Във втората глава на Второто послание до Солуняните на апостол Павел се явява загадъчният образ на някой, който със своята сила задържа Антихриста да не
господства пълновластно над тази земя. Думата Антихрист я няма в послания-
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та на свети Павел, но човекът на греха или беззаконникът, синът на погибелта
или противникът, както той го нарича, ясно съответства на Антихриста, онзи,
който се противопоставя на Исус Христос и Неговото дело, за който говори в
първите си две послания свети Йоан. Антихристът е крайният, върховният израз
в човешка форма на някой, който ще претендира да бъде самият Христос, но ще
бъде в крайна сметка победен и унищожен от Христос и ще послужи да яви окончателния триумф на Господ в историята. Антихристът е човешка фигура, чрез
която действа Сатаната. Подчертаването на неговата човешкост е важно,
защото ясно посочва, че той не е на едно равнище с Христос. За християните
Бог е творец на всичко съществуващо, включително Сатаната и Антихриста.
И те са твари, т.е. сътворени от Бога, и тяхното битие идва от добротата
на Твореца. Бог извлича добротата от злото, дори от стореното от Сатаната
и Антихриста зло. Макар и Сатаната, паднал ангел, и Антихристът, негов човешки инструмент, да се изправят, с упражняването на своята свободна воля,
срещу Бог, те според християнското разбиране са част от Божия план за света.
Така учението за Антихриста е призмата, чрез която християните осмислят
злото в света, разбират историята. Всъщност Антихристът е както онзи,
който ще дойде в края на времената, така и всеки, който твърди, че е верен
на Христос, но със своите действия и живот се противопоставя на Христос.
Изпълнен с лъжлива вяра, многообразен и винаги наличен, неговото „име е легион”. Той е както най-жестокият тиранин, така и най-измамният самозванец.
Той е беззаконикът, който и не е митичен или легендарен, а реален теологическо-политически образ на всички онези земни и следователно човешки по природа
сили и врагове1, които в различните исторически периоди и обстоятелства се
стремят да разрушат Божествено установения ред на света и живота и да Го
заместят с реда на Антихриста.
В първите години след Възнесението мнозина християни вярвали, че „настъпва
вече Христовият ден” (2 Сол. 2:2) и няма нужда повече да работят и се грижат за всекидневните проблеми на съществуването, защото краят на света
непосредствено предстои. Апостол Павел обаче ги призовава да не се заблуждават и да не се оставят да бъдат прелъстени, защото времето на Второто
пришествие още не е настъпило и за да дойде Месията, трябва най-напред да
се открие „човекът на греха, синът на погибелта”, самозванецът, който се
предрешава като Христос и иска да бъде обожаван като истинския Бог. В това
е страшното му беззаконие.
„Тайната на беззаконието вече действува”, предупреждава апостолът. Тя смесва истината и лъжата, обърква границите на доброто и злото, изкушава душите, ала при все това има сила, която възпрепятства нейното пълно развихряне,
когато ще настъпи страшният час на Апокалипсиса. Тогава именно ще дойде
1

Такъв е той впрочем и в юдейските текстове, където анти-месията е наречен Армилус (изкривено от Ромул,
владетелят на Рим като противник на евреите). Даджал, анти-месията в исляма, също е напълно човешки
образ, колкото и разнообразни да са неговите проявления. Ала тези анти-месии изобщо нямат силата и значението на Антихриста в християнството, като обяснението за това е, че Месията в юдейството и исляма не е
божествен по своята природа.
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отново Спасителят, Който, поразявайки със Своя дъх сина на погибелта, ще
освободи света от злото и враждата.
3. За вярващия в Христос краят на историята е известен: той ще дойде с Деня
Господен. Ала кога ще се случи той? Апостолът пояснява единствено, че месианското събитие ще се случи едва след земното възтържествуване на беззаконието в последното време на историята, когато няма да я има повече „силата,
що задържа” пълното развихряне на злото.
Именно κατέχον, тази загадъчна сила, която се бори с хаоса и възпира злото, е
спасителната котва в шумното и яростно море на „оставащото време” на този
свят. Всуе се гадае и изчислява колко остава до Второто пришествие. Потребно е друго: търпение и твърдост в очакването. Отлагането на Апокалипсиса не е отстъпление пред злото, а напротив, противопоставяне на неговата
експанзия. Катехон е силата, която, възпирайки развихрянето и опустошенията
на Антихриста, отдалечава края и разтяга така времето на този свят, за да
даде възможност на всички хора, дори и най-коравосърдечните, да възжелаят
посредством очакването идването на Бог и да станат способни да Го приемат.
Времето на обуздаващия „човека на греха” катехон е време на Църквата. Тя е
призвана да държи отворен пътя към Небесното царство. Тя съществува, за
да съхранява и неуморно възвестява истината за живота, смъртта и възкресението на Исус Христос в очакването на Неговото славно завръщане. Силата
на Църквата е в това, че прави налично и видимо в света онова, което е сякаш
отсъстващо и невидимо в него – Господството на Месията. Тя представлява
трансцендентния ред на тази земя и основава човешкото действие и живеене
заедно в Божествената истина и промисъл. Нейният произтичащ непосредствено от Христос авторитет я прави същностно независима от всяка друга власт
и я издига в непрестанно застрашения от хаоса свят като онази духовна сила,
която удържа действието на Антихриста.
След рухването на Римската империя единствената действаща институция в
Западна Европа за векове остава Католическата църква. Тя успява да покръсти
и облагороди нахлулите варвари, които заедно с христянството приемат и римското наследство. Самата Църква се организира по римския модел: с централната роля на Римския епископ и неговата администрация, с правилата и процедурите на каноничното право. Така става римокатолическа. Със своето устройство
и правна система тя съхранява римския гений на нормативното уреждане, без
субективизъм и волунтаризъм, не само на църковния, но и на обществения живот. Тя неизменно отстоява идеята за висшия закон, пред който отговаря всяка
власт, с което прави немислимо нейното самообожествяване и възпира нeйния
безграничен и беконтролен растеж.
Католическата църква ясно разделя духовен авторитет и светска власт, Божието и кесаревото, на sacerdotium и imperium, на религия и политика и динамиката
между тях ще движи развитието на Запада. Тя схваща своята задача като съхраняване на Божия мир, на целостта и равновесието на съществуването чрез учле-
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няването на противоположностите (complexio oppositorum). При това, знаейки, че
редът е най-крехкото и уязвимо нещо на света, златно правило хилядолетната история на Църквата е да прави само минимални промени, и то възможно най-бавно.
4. Катехон поражда собствено християнското чувство за историята. Затова
Карл Шмит отбелязва в своя Glossarium: „За мен катехон е единствената възможност да разбера историята като християнин и да я намеря смислена”. Катехон е
фарът, който осветява опита и позволява на християните да мислят и преценяват в „тъмата” на настоящето конкретните исторически действия и решения,
институции и събития. Той е мерилото на християнското разбиране на историята
като време на политиката, време на криза и борба: мистериална драма, в която
във всеки един миг се решава съдбата на света, неговата погибел или спасение.
Действително в началото християнството е „антиполитическо”, сигурно в
съвсем скорошното завръщане на Месията и установяването на обещаното
Царство Божие. То се политизира, когато изоставя непосредственото очакване
на „Деня на гнева”, с което се освобождава и от „есхатологическата парализа
на всяко човешко действие” пред края на всчики неща. В „оставащото време” до
Второто пришествие, когато не човеците, а Бог ще създаде новото небе и земя,
християните не рушат, а се грижат за Божието творение. От „апокалиптично”,
устремено към края, християнството става „катехонично” – съхраняваща и изграждаща човешкия свят сила.
Несъмнено това поражда напрежение, собствено християнското напрежение на
съществуването, защото вярващите в Христос желаят от все сърце Неговото
завръщане и същевременно съзнават необходимостта от форма и ред в този
тъй несъвършен и уязвим за злото свят. „Силата що задържа” злото, издига
стена в постоянно дълбания от Антихриста пролом, в Божието мироздание и
прокарва с нея мост между радикално духовното и чисто политическото, между
есхатологичната вяра и съществуването в историята. В катехон напрегнато
се съчетават горящият в сърцето копнеж по скрития Бог и бдителното търпение на очакването, поривът към светостта и волята за обуздаване на разрушителните нагони и подреждане на съществуването.
Християнството разбира политиката като „сила, която задържа”. Политиката
не е Благо, защото то съвпада единствено с Бог. Тя не е божествено, а човешко
дело във времето на този свят, време между греха и спасението като средство
за запазване на мира чрез отстояване на реда и удържане на злото, което се
явява в обществото като безредие и беззаконие.
Времето на катехон е време на политиката. Властта е нужна в този свят. Ала
нейният обхват е ограничен: основната  задача е катехонична: охраняването
на реда и предпазването му, възпирайки произвола и неправдата на човешките
действия, от силите на хаоса и разпада. Опасна илюзия е да се смята, че беззаконието може да бъде прогонено напълно, тъй като то в различните свои проявления е не друго, а плътското измерение на падналата човешка природа. Ала
то може и трябва да бъде овладяно в известни граници. Не е по силите на никоя
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земна власт да унищожи напълно „архонтите” на злото. Ала от това съвсем не
следва, че трябва да им се прекланя, задачата  е да ги удържи, борейки се с
тях, в рамките на политическото.
Докато има следователно катехон, относителен лек за относителното зло на съществуването, има и политика. Тогава, когато беззаконието тържествува, няма
повече политика и се възцарява абсолютното зло, срещу което може да се изправи
единствено Бог. Политиката, с други думи, не е вечна, нейното време е ограничено. Понятието за „силата, що задържа”, една личностна политическа инстанция
и като такава преходна и крехка, е израз на осъзнаването на крайността на политическото и на постоянната необходимост да се защитават неговите граници.
5. Основната функция на „силата, що задържа” – охраняването на реда, възпирайки развихрянето на беззаконието и идването на Антихриста и „края на времената” – се запазва неизменна през цялато „оставащо време”, като нейните
въплъщения и действия се изменят според метаморфозите на врага, на беззаконика в различните му исторически проявления. Всяко време има свой „син на
погибелта” и се нуждае, значи, от свой катехон, който да води борбата с него.
Беззаконикът и катехон са исторически сили, които вземат през различните
епохи лицата на различни политически субекти – личности и институции.2 Това
дава на противоборството им най-пъстри форми, които извеждат на преден план
една или друга черта от техните многопластови образи. Въплъщавайки настоящите злини и надвисналите опасности, беззаконникът съсредоточава в себе си
тревогите и страховете на хората. Веднъж осъзнати и пренесени в голямата
драма на спасението, изпитанията и опасностите могат да бъдат посрещнати с твърдост и сила: онзи, който познава своя враг, несъмнено е в състояние
по-добре и успешно да му противодейства. А фактът, че силите на беззаконието са същите, срещу които ще трябва да се изправят избраните в последната
битка, утешава и вдъхва кураж в съпротивата срещу насрещния вихър.
Катехон е централен образ на теологическото мислене на политическия ред и историята. Няма обаче единодушие относно неговия конкретен образ в християнската традиция. Схващането за него е теологумен, богословско мнение, а не веднъж
завинаги установена от църковния авторитет догма. Този загадъчен и драматичен
образ привлича вниманието още на ранните християнски богослови, които виждат
в Римската държава „онова, що задържа”, а в нейния император, defensor pacis,
„оня, който задържа” беззаконието. Докато наложилата pax romana империя съществува, тя ще възпира развихрянето и опустошенията на Антихриста. Първите
християни, при всичките си есхатологични въжделения и жестоките преследвания,
на които били подложени, са призовани да приемат римската власт като необходим
щит срещу непрестанно заплашващите земния град външни заплахи и вътрешни
междуособици. Затова християните, по думите на Тертулиан, се молят за императора, а разбирането на дълбоките основания на съществуването на империята
трябва да поощри лоялното им отношение към нея. И това много преди настъпилия
2

За което виж Carl Schmitt, Der Nomos der Erde, Berlin, Duncker & Humblot, 1950, S. 28.
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с император Константин обрат. Реториката на катехон е насочена към вървящото
успоредно с църковното укрепване политическо стабилизиране на християнството.
Положителното отношение естествено се засилва, когато империята става
християнска. Свещената империя започва с кръста, под чийто знак Константин
побеждава през 312 г. В края на IV век св. Амвросий пише, че основните символи
на властта на императора са короната и намордникът на неговия кон, в който св.
Елена, майката на Константин, слага два гвоздея от Господния кръст. Изпразнена от езическата сакралност, обуздана от Страстите Христови, императорската власт бива предпазена от тираничното изкушение на безграничния произвол.
Получавайки с короната своята легитимност от ръцете на Църквата, императорът вече изповядва върховната auctoritas на Бог като извор на всяка potestas.
Същественото за християнското разбиране на историята и ролята на „силата,
що задържа” в нея, е че катехон не може да устои на атаките на беззаконника и
да действа ефикасно без Божията благодат, без помощ свише. Светец покровител на Византия е свети Георги, който убива ламята, символ на Божиите врагове.
Покровител на Свещената римска империя е архангел Михаил, който убива звяра
на небето. Най-могъща закрила разстла над Константинопол, в продължение на
векове последния християнски вал, пурпурният покров на Божията майка, преславната Владичица, която като Мойсей в битката възпира с вдигнатите си ръце вражеските нападения. Свещеният покров изчезнал през 1434 г. в пожара, изпепелил
Влахернския храм, където той се пазел. Не минали и 20 години и Константинопол,
Богородичният град, паднал в ръцете на султан Мехмед II. Точно два века по-късно
руският цар Алексей се сдобива с икона на Божията майка, за която в Русия се
вярва, че е Влахернската, озовала се в Москва, за да закриля „Третия Рим”.
6. За Божия град изхожда от убеждението, че Христовото благовестие не обръща само сърцето на човека, а преобразува и хода на света. Св. Августин
внимателно и проницателно разгръща цялото „дълго време” на историята, за
да открои в настъпилата с идването на Месията решаваща теологическо-политическа промяна, с която светът минава от господството на земния Рим под
това на небесния Йерусалим.
При все това, докато съществува тази земя, ще съществува на нея и човешкият
град, който св. Августин описва съвсем реалистично в цялото негово несъвършенство и поквара. За Божия град не е утопия и разобличава всяка химера, че
хората са в състояние сами да стигнат до вечния мир и пълното задоволяване
на всичките си потребности и желания. Човекът е „човек на греха” и не само,
че е безсилен да направи рай земята, на която живее, но и без гарантирания от
властта ред не може да удържи своята природа, която, оставена сама на себе си,
неизбежно се впуска в bellum omnium contra omnes (война на всички срещу всички)3.
Човекът не е добър, злото е в него (историята на грехопадението). Каквото и да
е обществото, каквото и да е възпитанието, което е получил – големите негови
3

Виж Томас Хобс, Левиатан, XIII глава.
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характеристики, които св. Августин намира винаги и навсякъде, алчността и
желанието за власт (libido dominandi), винаги търси да господства над другите,
винаги желае да притежава онова, което им принадлежи. Основна характеристика на алчността е, че е неутолима, веднага щом едно е завладяно, тя се обръща
към нещо друго. Никое общество не е възможно, ако неговите членове, както
показват, по стъпките на Августин, Жирар и Хобс, започнат да искат едно и
също нещо или да се съревновават за завладяването на властта. Св. Августин
не мисли, че на тази земя може изцяло да се премахне властта, господството
на човек над човека, но е убеден, че то може и трябва да се постави под въпрос,
да се критикува и обуздава, да се организира и насочва.
Затова отхвърлянето на земната власт и всяко отношение с нея е опасна илюзия и ерес, като също толкова илюзорно и еретично е приемането и нагаждането към нея. Сама по себе си властта, като всичко земно, е греховна и подлежи
на Божия съд, ала християните не я презират и пренебрегват като гностиците,
защото знаят, че тя е необходима за повеления от Бог ред на този свят и се
стремят да влеят в нея своя дух, морал и разбиране за справедливостта. На
тази именно основа Църквата признава „доброто” служение на светската власт
и води борба не „против” нея, а „за” нейното спечелване. През IV век тази борба
се увенчава с успех и земният град става за векове християнски.
Днес знаем, че св. Августин е бил напълно прав със своята предпазлива и сигурна
теология на историята: политическите и социални експерименти на претендиращите, че знаят и могат да премоделират човека и да изградят земния рай,
модерни идеологии струваха живота и свободата на милиони хора. Съвършеният
мир е възможен само в Божия град, той е небесен дар и не може да бъде произведен от хората. Задачата на земния град е друга, той е призван да организира
общия живот на хората с обуздаващи насилието и гарантиращи реда и справедливостта норми и институции. Крайна и ограничена като човешкия град, властта
е необходим „лек за греха”, изтъква св. Августин след апостол Павел, и именно
тя е „силата, що задържа” безредието и беззаконието. Нищо повече, без никакви
абсолютистки претенции и без каквото и да е отъждествяване на властта с
истината и доброто, което е голямото изкушение на всеки фундаментализъм и
тоталитаризъм.
7. Св. Агустин задава отношенията между авторитет и власт, между Църква и
държава, които изграждат средновековната западна цивилизация като societas
christiana или просто Christianitas: съвкупността на свързаните с Рим царства
и народи, обединени от обща вяра и култура. Този ред би могъл да се нарече
„политическо августинианство”4, режим, в който прекъсването на историята
от Христос и Църквата интерпретира всички други събития. То подготвя творението за Божието опрощение и изкупление от господството на лишените от
всяка абсолютност и суверенност земни власти, като свързва „трагиката” на
политиката с дисциплинирането на греха.
4
Срв. Henri-Xavier Arquillière, L'augustinisme politique : essai sur la formation des théories politiques du Moyen
Âge, Paris, Vrin, 1934.
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В него е налице отчетливо разграничение между auctoritas и potestas, между духовен авторитет и светска власт като различни редове в единната йерархична
подредба на християнското общество. Ясно се осъзнава, че те съществуват
по Божия воля и произхождат от един и същ трансцендентен източник. Затова
те не се противопоставят, а се учленяват теологическо-политически в напрегнатото единство на sacerdotium и imperium, две самостоятелни и различни, но
взаимно допълващи се страни на едно цяло, които заедно се изправят срещу
„тайната на беззаконието”, срещу рухването на реда.
Единството се дължи на духовния авторитет, основен полюс на обществения
живот. Църквата, със своята „пастирска гега”, пази Христовото стадо от
вълците и изправя проядената от греха човешка природа. Но и нещо повече, със
своя извисен над различните страни на действителността авторитет тя не
само решавала техните раздори, но и успявала да ги събере и хармонизира, за
да ги насочи към една по-висша от материалните и земните интереси форма:
respublica christiana. В действителност Римската империя никога не се възражда
териториално и respublica christiana остава само идеал, който обаче ориентирал
„катехонично” властта. Исторически този ред остава валиден дотогава, докато църковният авторитет запазва своята политическа ефикасност.
8. В края на Средновековието равновесието е безвъзвратно нарушено. След
смъртта на Фридрих II Свещената римска империя отслабва за сметка на укрепването на отделните държави и безцеремонната намеса на техните монарси
във вътрешните дела на Църквата. След драматичен сблъсък между френския
крал Филип IV и папа Бонифаций VIII, довел до най-крайното унизяване на авторитета на Римския първосвещеник, престолът на свети Петър е пренесен в
Авиньон и близо век е под контрола на френските крале.
Теологическо-политически Ренесансът е епоха на съживяване на езичеството.
Възниква нова форма на „цезаризъм”, чийто най-ярък израз е Владетелят. За Макиавели светът, към чиято verità effettuale той иска единствено да се придържа,
вече не е теоцентричен и управляван от Божието провидение, а движен от сляпата и изменчива Фортуна, която истинският политик трябва да има мъжеството
(virtù) да възседне и умението да насочи според собствената си воля. Светската
власт се откъсва напълно от църковния авторитет и спокойно може да прекрачи
в името на „държавното основание“ всички морални граници. Тя не само престава
да бъде дисциплинирана и насочвана от религията, но може и трябва безскрупулно да я подчини на собствените си интереси. Владетелят не е вече благороден
инструмент на по-висша сила и цел. За добър политик се смята онзи, който е в
състояние да се отърси от религиозните и морални задръжки и със студена прагматика и „благочестива жестокост“ да осъществи своята амбиция. Средоточие
на политиката става чистата изгода, а не мястото, където лични и обществени
интереси се срещат и осмислят в светлината на трансцендентното благо.
Макиавели изважда наяве „тайната на властта“ (arcana imperii), която пронизва
европейската традиция, а навярно и цялата световна история: властта над нещо
означава право над него, пространството на силата и това на позволеността
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съвпадат. Отчайващият реализъм на флорентинския секретар свежда политиката до техника за упражняване на властта и напълно изоставя нейната „катехонична” роля. Да, но означава ли това, че трябва да се каже просто „да“ на организираната от волята за власт сила и да се задоволим единствено с различните
социологизми и емпиризми? Несвоевременен, но нима безсмислен е днес опитът да
се видят чрез категориите на политическото минималните условия на човешкото
живеене заедно в този свят, редът, който го държи, силата, която го охранява?
Великите географски открития превръщат политиката в завладяване и колонизиране на Новия свят. Реформацията и последвалите я религиозни войни слагат
и фактическия край на регулиралата повече от хилядолетие европейската цивилизация „катехонична“ идея за respublica christiana.
9. През 1648 г. с Вестфалския мир възниква модерният политически ред, който
слага край на 30-годишната война и разкъсвалите повече от век Европа религиозни междуособици. Модерността става лаборатория за намиране на нови механизми на равновесие и стабилност, които трябва да неутрализират на първо
място религията, за да не бъде тя повече повод за междуособици и граждански
войни. Вече само „смъртният бог“ на абсолютната държава, този непризнаващ
по-висша от себе си инстанция Левиатан, може да удържи хората, тези „свирепи
зверове” по думите на Лабрюер, да не изпаднат в първичния свят на инстинктите, където homo homini lupus est (човек за човека е вълк). Израстването и укрепването на това „най-студено чудовище“5 минава през изтласкването в частната
сфера на провъзгласената за некомпетентна по обществените въпроси религия.
Политиката е обърната към иманентни и прагматични цели, служеща си с безлични процедури, чиито норми не се нуждаят от позоваване на божественото или
естественото право, изгубва своята ориентираност към трансценденцията, с
което изчезва фундаменталното за европейската култура разграничение между
духовен авторитет и светска власт. Схващана не като повелено свише дело, а
като рационална техника за изграждане на суверенната държава, властта от тук
насетне се основава не на присъствието, а на отсъствието на Бог от света.
Ала „тайната на беззаконието”, сила sub specie aeternitatis не само теологически, но и политически като външен враг (hostis) и вътрешен неприятел (inimicus)6,
все тъй действа. Не означава ли това, че и катехон също продължава да действа? Това е въпросът, който с особена сила задава Карл Шмит в своята политическа теология, в която изследва преноса на елементи от теологията в полето
на модерната политика.
През новото време ролята на катехон се поема, както бе показано, от модерната държава, чиято силна и добре структурирана власт гарантира реда
и произвежда сигурност със своите закони и могъщ изпълнителен апарат, на
които всички следва да се подчиняват. Нейното покровителство позволява на
модерния човек да се изправи уверено срещу големите опасности и изпитания на
5

Ницше, Тъй рече Заратустра, I, 11.

6

За това разграничение виж Вл. Градев, „Изпитанието на политическото”, Алтера Академика, 2008, кн. 4.
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живота – били те природни бедствия и епидемии или икономически кризи. Това
е най-съществената  характеристика, тя определя нейната форма и съдба в
модерната епоха. Въпрос е обаче дали и доколко тя е в състояние да продължи да
дава сигурност и днес, когато човечеството е в състояние да се самоунищожи,
било с оръжията за масово поразяване, било променяйки условията за своето
съществуване на земята – природни ресурси, климат, замърсяване на въздуха,
водите и почвата, а процесите на глобализацията са до голяма степен непредвидими и неуправляеми, неподвластни и на най-могъщите държави.
10. Дълбокото безпокойство, което изпитваме пред лицето на нашия все по-унифициран от техниката и все по-разкъсван от своите противоречия и неспособен
да си даде нов номос свят, само се подхранва от голямата илюзия, която ни
завеща Просвещението, че за всички въпроси има един-единствен, ясен и недвусмислен отговор, който дава пълно и окончателно решение на всички проблеми на
съществуването. Християнското разбиране, а и всеки common sense, изхожда от
преходността и крайността на всички човешки дела и ясното съзнание, че никаква
промяна в обществените институции не може да реши противоречията на човешката участ. Няма един-единствен отговор, решението на проблемите винаги е
временно и ограничено. Политиката на катехон не е популизъм, нито романтизъм,
чужд  е активизмът и оптимизмът. Тя няма илюзии, защото  е ясно, че властта
сама по себе си е зло и вземаните в името на общото благо решения най-често
обличат ниски, частни цели. Тази политика е съобразяващо се с обстоятелствата и посрещащо случайностите действие на предпазване от настоящите злини
и осигуряване на реда (злодейството често успява, а мекодушието води до зло).
Християните не схващат себе си като суверенни творци на историята, способни да наложат своя идеал на бъдещето, а като сътрудници на Провидението, на
което вярват дори когато то позволява на злото да процъфтява. Гъвкавото и
отворено схващане за бъдещето, неговото оставяне на Провидението ги оставя
неподвластни на прометеевата воля на всеки Сталин или Хитлер и ги предпазва от идолопоклонничеството на светските принципи и системи. Държейки се
здраво за Христос, те внимателно се движат между вълните на времето, за да
не бъде погълнат светът от неговите приливи и отливи.
Това неизбежно води до загуби и до появата на нови проблеми и се нуждае от
постоянно изправяне. Няма човешко действие без заплахата, рядко напълно избегната от падане. Отпорът на „тайната на беззаконието” и вчера, и днес не
предлага поредното съвършено решение, а ясно съзнава, че танцуваме върху
хаос, и изисква от нас най-вече бдителност и благоразумие, които съвсем не
са синоними на нерешителност и слабост. В мрака сърцето будува, не си дава
покой, само се възпламенява, умът размишлява и политиката постепенно просветлява не като техника за осъществяване на най-добрите решения, а като
изкуство за предотвратяване на най-лошите. Това вече не е малко.
– Вардачо, кое време е?
– Наближава утро, но е още нощ. Ако настойчиво питате, обърнете се и дойдете.
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Томас Мъртън (1915–1968) е американски поет
и монах трапист, един от най-влиятелните католически автори на XX век. Роден е във френското градче Прад, в артистично семейство от баща новозеландец и майка американка.
През 1939 г. завършва Колумбийския университет в САЩ като магистър по английска литература. В университета е привлечен от католическото богословие, с което се запознава,
четейки книгите на Етиен Жилсон. Кръстен
като дете в англиканската традиция, през
1938 г. Мъртън преминава в католицизма. През 1941 г. влиза в траписткия манастир „Гетсимания” близо до градчето Бардстоун в щата Кентъки. Настойниците
му в манастира насърчават неговите литературни занимания, а приятелите от
студентските години му помагат да издаде първите си стихове. Мъртън е автор
на множество книги, свързани с цистерцианската традиция и мистичното богословие. Привърженик на диалога между различните религиозни традиции, той умира през 1968 г. в Тайланд по време на среща между християнски и източни монаси. През живота си води активна кореспонденция с известни автори и мислители
като Борис Пастернак, Чеслав Милош и Д. Т. Судзуки. Интересът към творчеството на Томас Мъртън продължава да расте и след смъртта му и той е признат
за един от големите християнски мистици и мислители на ХХ век. Книгата Хляб в
пустинята, откъс от която публикуваме тук, излиза през 1953 г. Това е една книга
за псалмите и Псалтира, който според автора е най-значителният и влиятелен
сборник от религиозни поеми, писани някога. По думите на Мъртън „псалмите притежават изненадваща дълбочина, възхитителна и неизчерпаема актуалност. Те
са хляб, чудодейно дарен от Христос, за да нахрани онези, които са Го последвали
в пустинята”. Наскоро Фондация „Комунитас” издаде книгата на български език.

Томас Мъртън

ХЛЯБ В ПУСТИНЯТА
„Когато Израил излезе от Египет...”
Псалтирът не може да бъде оценен, без да бъде разбран в светлината на великото тайнство на вярата, която е в центъра на богослужението. Съществува
изключителна вътрешна връзка между Псалтира и Литургията. Не само защото страданията и смъртта на Изкупителя са буквално и типично предречени в
псалмите, не само защото псалмите често се пеят по време на самото богослужение, а и защото самият евхаристиен канон и най-древните и свещени литургични молитви са отзвук на групата псалми, наречени Халел, които са се пеели
по време на пасхалното богослужение на юдеите. Това е разбираемо, след като
Литургията или Жертвата на Новия закон е изпълнение на жертвата на Пасхалното агне, което пък е предобраз на Христовата жертва, Agnus Dei, Агнеца Божи.
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Псалмите от Халел са свързани с Пасхата, т.е. с освобождаването на децата на
Израил от Египет, с тяхното преминаване през Червено море, с чудотворното
им оцеляване в арабската пустиня и достигането им до Обетованата земя.
Св. Павел вижда, че Пасхата
съдържа – като образ и символ – Христовото тайнство.1
Неговото Послание до евреите,
основано в голяма степен на
Псалтира и Петокнижието, разкрива, че Жертвата на Христос
е истинската Пасха, чрез която истинският Израил – Църквата – е освободен от веригите на фараона (света, дявола,
греха), пазен е по пътя си към
Обетованата земя и накрая е
приет в мир на небето, в съвършено единение с Бога.
Така че псалмите не са просто
старинни поеми, които Църквата адаптира за литургичните
си нужди. Те са изпълнени с жизнена енергия, изпълнени са със
самия Христос. Те ни говорят
непосредствено за Самия Изкупител, за Неговите страдания,
царстване и свещенство или ни
разказват за Неговите изпитания, за тържеството на мистичния Христос, за Неговата Църква и Неговия народ. Когато Израил излязъл от Египет и се заскитал
в пустинята, Бог станал странник и се лутал заедно с него в тъмните години на
скръбта. Той слязъл при евреите на планината, обвит в облак и огън, говорил им
чрез Моисей, който е първообраз на Христос. Нахранил ги с манна в пустинята,
предвещавайки по този начин Светата евхаристия. След молитвата на Моисей в
пустинята от камъка бликнала вода и утолявала жаждата им до оня миг, в който
се преселили в Обетованата земя. „А камъкът беше Христос”, казва св. Павел.2
В псалмите оживяват царете на непознати пустинни племена, които са били
врагове на Израил. Техните тайнствени имена днес не значат за нас нищо
конкретно. Тези царе от стиховете на Псалтира са сякаш странни символични
врагове, които ни плашат в съня ни, а после изчезват. Това са силите на злото,
които все още се борят с Църквата. Знаем, че Сисара е убит в шатра, а костите на Иавин са отдавна побелели в долината на Кисон. Но и Иавин, и Сисара се
1

Срв. Евр. 3; 1 Кор. 10:6-11.

2

1 Кор. 10:4.
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връщат от ада, за да ни мъчат, макар да не могат да надделеят. Ние знаем, че в
нощите, когато имената им застават пред очите ни, в малките часове, когато
четем утренята, древните битки са по-актуални от когато и да било. Актуални
са и чудесата, чрез които Израил надви над враговете си и мина тържествено
през разделения Йордан, за да завладее Обетованата земя.
Тези битки и победи продължават безкрайно, поколение след поколение, век след
век, коляно след коляно Църквата все още излиза от Египет. Сияещите родове
на Израил все още пресичат пустинята в протяжна и безконечна върволица,
която Валаам видял от своята планина, когато проклятието над евреите заседнало в гърлото му и се превърнало в благослов:
Погледна Валаам и видя Израиля, как беше се разположил на стан,
коляно по коляно, и Дух Божий беше върху Валаама. И произнесе тая
своя притча, като каза:
Валаам, син Веоров,
говори, говори мъж с отворени очи,
говори оня, който чува думите Божии,
който съзира видението на Всемогъщия;
пада, но очите му са отворени;
колко са хубави твоите шатри, Иакове,
твоите жилища, Израилю!
Те се разстилат като долини,
като градини край река,
като алойни дървета, насадени от Господа,
като кедри край вода...
Бог… изведе [Израил] из Египет;
той е бърз като еднорог,
ще погълне враждебните нему народи,
ще строши костите им, и със стрелите си ще порази
(врага).
Прострял се е, лежи като лъв и като лъвица;
кой ще го събуди?3
Ние сме чеда Авраамови, но само ако вършим делата Авраамови. Неговата вяра
не ни оправдава, освен ако не живее и не действа в нас като наша вяра. Нашите
предци са надвили Амалик, оставяйки ни пример, за да знаем как да се борим,
когато и ние на свой ред минаваме през пустинята. „Христос пострада за нас,
като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му.”4
Пеейки псалмите, ние също излизаме от Египет. Литургията е най-силното
оръжие на Църквата срещу нейните врагове, защото е изпълнена с мощта на
тайнството, което е нейна сърцевина. Тайната на Христос е сърцето на цялата история, тя изпълва миналото и бъдещето, обема цялото време. В Христос
3

Числ. 24:2-9.

4

1 Петр. 2:21.
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Израил пресече пустинята, в Христос продължаваме и ние, колената Израилеви,
към Йерусалим5. Тайната на Христос е вековечна: ние влизаме в нея, отдавайки
Нему малкия дял, който ни е отреден в историята и във времето. И правим това
чрез литургията, чрез нейното самоотвержено изпълнение.
Това е тайната на псалмите: те съдържат в себе си всичко важно за християнина и за историята на света, защото по тайнствен начин, по силата на тяхната
вътрешна връзка с жертвата на Литургията, в тях се извършва спасението на
света. Часословът, Псалтирът и Литургийникът са изпълнени с великолепието
на Словото Божие, те съдържат могъщата тайна на Христовата духовна победа. Тайната е в ръцете на всеки християнин. Трябва само да я открием и да я
осъществим в собствения си живот.
Историята на Израил – с други думи, на Божия народ, на Църквата – е до известна
степен и история на всяка отделна душа в Църквата. Както според естествения порядък всеки отделен човек е микрокосмос, така според свръхестествения
всяка отделна душа е малка църква, миниатюрно небе и храм Божи. Както целият
Божи народ все още преминава през пустинята, за да достигне Обетованата
земя, все още преминава Йордан, все още строи Йерусалим и изгражда Божия
храм на Сион, така всяка отделна душа има известно познание за това пътуване,
за глада и жаждата, за битките и молитвите, за светлината и мрака, за жертвите и борбите, през които трябва да мине, за да изгради Йерусалим в себе си.
Също както Исус присъства изцяло във всяка осветена хостия и същевременно във
всички тях едновременно, също както душата на отделния човек присъства изцяло
във всяка клетка на тялото му и едновременно с това в цялото тяло, така и Христос
живее във всеки отделен християнин и същевременно във всички християни. По силата на Христовите тайни животът Му става живот на всеки християнин и живот на
цялата Църква. Във всеки един и във всички Той е всичко. Omnia in omnibus Christus.
Израстването ни в Христос е израстване в милосърдната любов. Тя се ражда и
поддържа в нас от действието на Светия Дух – най-често във време на изпитание и жертва, защото тогава сме притиснати и принудени от обстоятелствата да направим героични избори, които да потвърдят единението ни с Христа и
да ни научат да го познаваме Такъв, Какъвто е. Защото Христос без кръста не
е нашият Христос. Наистина, сега Той е възкръсналият Христос и не страда, не
умира вече. Но има рани. Макар и славни, това са рани. Неговият кръст е и на
небето, но там той е знак на победата. И той ще блести в небесата, когато
Христос се върне, за да ни съди. Кръстът е нашата единствена слава, според
св. Павел.6 Той скицира аскезата на изпитанието в стих от Посланието си до
римляните. Ние се хвалим, казва той, не само с надеждата за слава Божия (като
че ще влезем в рая без страдание), но се хвалим и със скърбите, като знаем,
че скръбта поражда търпение; изтърпяването на страданията показва, че сме
5

Пс. 121:3-4: „Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно, където възлизат колената, Господните
колена, по закона Израилев, да славят името Господне”.
6

Срв. Гал. 6:14.
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истински християни, чрез това доказателство ние имаме вяра, а тази вяра не
може да се поклати, защото е изпълнение на любовта Божия, която се е изляла
в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий. Бидейки жив и деен в душите ни,
Светият Дух ни се явява по един съкровен начин, Той Сам е Божи дар за нас.
Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis.7
Колкото повече Светият Дух излива в сърцата ни Божията любов, толкова
по-способни сме да познаем Бога. Тайната на Христос е тъмен облак, в който
влизаме, за да може Духът да ни поучи чрез просветленията Си. Св. Павел казва:
„проповядваме Божията премъдрост, тайна, съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава, която никой от властниците на тоя век не е познал… Но както е писано: „око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е
идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат, а нам Бог откри това
чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии”8.
Дълбоката бездна на Божията любов – и следователно на съвършеното познание
за Бога – може да се постигне само чрез пронизаното сърце на Изкупителя. Това
е тясната врата, която ни води към спасение и слава. Светият Дух отваря за
нас тази врата и ние научаваме, че Неговият ключ е страданието.
Но Бог не може да бъде открит в страданието само по себе си. Светостта и любовта не се пораждат в нас от стремежа към болка, заради самата болка. Страданието не е причина за светостта, то е само възможност за нея. Любовта, намерила израз в жертвата, е тази, която ни прави светци. Ние ставаме светци не
заради понасянето на болката, а заради нейното преодоляване. Затова Кръстът
значи радост, а не отчаяние, живот, а не смърт, изпълнение, а не унищожение.
Всичко това е дело на Духа в нашите души, съединяващо ни с Бога в тайната
Христова. Христос е нашето Небе, не кръстът. Кръстът без Христос би бил
ад – също както страданието е винаги ад за тези, които не познават Христос.
Христос в Псалтира е нашият камък в Синайската пустиня. Псалмите, написани
от Неговия Дух, ни хранят в пустинята. Те ни насищат (както казва Исаия) при
изворите на Спасителя.
Ние Го откриваме, разпознавайки Него и себе си в страданията на Давид и на
Израил. Това разпознаване е като искра, разпалваща огън. Искрата е вярата, а
огънят – любовта. Тази истинска любов е милосърдната любов. Милосърдната
любов е огънят на Светия Дух, Който всъщност е Духът Христов, Божият Дух.
В този единствен огън ние сме съединени с Бога в Христа. Преживяването на
този пламък е преживяване на единението с Христос – първо със страдащия
Христос, а после с Христос, Който е прославен. Както казва св. Йоан Кръстни,
това е същият пламък, който атакува нашия егоизъм като свой неумолим враг,
а когато егоизмът отслабне, награждава любовта ни, заливайки я със слава.9
7

Рим. 5:5: „Любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий”.

8

1 Кор. 2:7-10.

9

St. John of the Cross, Тhe Living Flame of Love (Св. Йоан Кръстни, Живият пламък на любовта), строфа I, n 15.
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Същевременно обаче израстването ни в Христа се измерва не само със силата
на любовта, но и с дълбочината на нашето зрение, защото ние започваме да
виждаме Христос не само в дълбините на душите си, не само в псалмите и в
Литургията, но навсякъде, в Неговото сияние към Отца блестят чертите на
човешките лица. Колкото повече се съединяваме с Него в любовта, толкова повече се съединяваме помежду си, защото има само една милосърдна любов, която
обгръща и Бога, и ближния ни.
В това единение откриваме – а убеждението ни се засилва с освобождаването
ни от егоизма чрез страданието, – че има „една мистична Личност”, която пее
псалмите. Сега вече не ние самите произнасяме думите на Давид или на някой
отдавна умрял евреин, а вечният Христос. Той „пее псалмите на небесата”,
защото славното Му човешко естество е сърцевината на тяхната мистерия и
живот за всички, които взимат участие в Него. Всички ние, които сме членове
на Неговото тяло, сме едно в Него и едно с Него. Неговата Църква и невеста
е едно с Него, а според апостола – „две в една плът”. Тълкуванието на св. Августин е следното: „И тъй, от Църквата и Христос става една личност... Ако
са с една плът, защо да не са двама с един глас? И затова да говори Христос,
понеже в Христос говори Църквата, и в Църквата да говори Христос – тялото
с Главата, и Главата в Тялото”10.
В псалмите или в тайната на Христос се постига не просто решение на проблемите на един човек. Ако в пеенето на псалмите достигам само до чувството
за индивидуално и лично удовлетворение в Христос, чувство, което не достига и
не обгръща всички останали членове на Тялото, които намират своето удовлетворение в Него, то аз съм твърде далеч от съзерцанието, дадено в Псалтира за
тези, които са изцяло отдадени на тайната. Човекът, който страда в псалмите,
Този, Който вика към Бога и Когото Бог чува, е Целият Христос. Утешението
и подкрепата, пратени от небето чрез псалмите, се изливат не просто върху
Исус и върху мен, но върху целия Христос, и аз ще разбера, че тяхната сила е
много по-малка, ако те не са споделени между всички нас. Не е достатъчно чрез
изричането на псалмите да се пробудим за нашето собствено синовство към
Бог. Много по-прекрасно е великото утешение за тайната на моето единство с
останалите Божии синове в Единия Син Божий, в Мистичния Христос. „Божиите
синове, казва св. Августин, са тялото на единствения Божи Син и тъй като Той
е Главата, а ние – членовете, един е Синът Божи. Затова този, който обича Божиите синове, обича Сина Божий, а този, който обича Сина Божий, обича Отца.
И никой не може да обича Отца, ако не обича Сина; и който обича Сина, трябва
също да обича Божиите синове… И обичайки, сам става член и чрез любовта се
съчетава с Тялото Христово и там ще има един Христос, обичащ Себе Си.”11
Следователно тайната на нашето удовлетворение е милосърдната любов. Ние
донасяме в псалмите суровия материал на нашите бедни, усамотени личности,
с нашите собствени конфликти, страдания и изпитания. Ние хвърляме всичко
10

Enerratio in Psalmum, 30, параграф 4.

11

В Epistolam, Joannis ad Parthos, трактат v, глава 5, параграф 3. Patrologia Latina, том 35, колона 2055.
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това в огъня на Христовата любов – или, ако предпочитате, в пещта на Светия
Дух. В тези пламъци се очистваме от всичко, което ни изолира, всичко, което е
само лично и наше собствено, в тях се разтапяме, за да станем „нови творения”
с нова идентичност и по-извисена „личностност”. С откриването на нашите
истински същности, на собствените ни неприкосновени същества, обединени
без смут в една Мистична Личност, обединени един с друг в пламъка на Христовата вечна и самоотвержена екстатична любов към Неговия Отец и към нас,
ние създаваме един от най-чистите образци на нашата радост на небесата.
Междувременно рецитирането на псалмите трябва да бъде непрестанно и с нарастващо откриване на тази личност, която сме всички ние. Debemus intelligere
Personam nostram, Personam Ecclesiae nostrae, Personam Corporis Christi. Казано с
думите на св. Августин: „Трябва да разбираме Личността на нашата Църква,
Личността на Христовото Тяло”12.
Това ще ни помогне да разберем важността на хоровото рецитиране на Божествения часослов. Самото присъствие в хора и чуването на двайсет, трийсет, петдесет или сто гласа, всички сливащи се в един глас, викащи към Бога в
първо лице единствено число, е от голяма помощ за разкриването на истината,
която тъкмо сме осъзнали.
Ние сме различни, всеки от нас има своите проблеми и тревоги и все пак пеем
заедно: „Послушай, Боже, моите вопли, чуй молитвата ми…”. Самият синтаксис
ни прави едно цяло. А когато добавим: „от край-земя викам към Тебе”13, взорът
ни прегръща цялото мистично Тяло във всичките му членове, пръснати по целия
свят. Където и да са тези мъже и жени, те са тук и ние сме с тях, защото всички сме „един Човек”. Където двама или трима са събрани в Негово име, посред
тях е Христос14, Който им дава своята идентичност. Той става Азът, който
пее, моли се и възхвалява във всички нас.

12

Enerratio in Psalmum, 61. Patrologia Latina, том 36, колона 730. Според учението на отците всички ние сме
първоначално мистично създадени като „един човек” и този „Човек”, разделен от греха на Адам, е възстановен
в мистичното Тяло на Христос, новия Адам. Срв. Св. Кирил Александрийски в Еvangelium Joannis, I, „Sumus
omnes in Christo, et communis humanitatis persona in ipsum revivisciti”.
13

Пс. 60:3.

14

Срв. Мат. 18:20.
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Петко Вълов е свещеник от Католическата апостолическа
екзархия в България, роден на 8 януари 1966 г. в гр. София.
От 1990 до 1997 г. следва в Рим философия в папския университет „Урбаниана”, богословие в папския Грегориански
университет и специализира етика към папския Латерански университет. Ръкоположен през 1997 г., той е назначен
за енорийски свещеник в село Ново Делчево, Благоевградска област. Публикуваният тук текст е част от книгата-фотоалбум за църквата „Успение Богородично” в село
Ново Делчево, чието издаване предстои. Книгата съдържа
богословски прочит на стенописите и иконите в църквата, дело на доц. Здравко Каменаров, Миляна Стефанова и
Жени Павлова.

Петко Вълов

СТИХОВЕ И БАГРИ
Ще се спра на Богородичните символи и епитети, които изобилстват в богослужебната литература. Конкретният повод за това са изображенията в наскоро
изографисаната от доц. Здравко Каменаров (НХА) църква „Успение Богородично”
в с. Ново Делчево, община Сандански, където съм енорийски свещеник.
Третият (най-западен) псевдокупол е посветен на Дева Мария, изобразена с
Младенеца, седнал царствено в нея като на трон. С корона като „Царица Небесна” тя е сред ангели, серафими и херувими, държащи лента с думи от химна
„Честнейшую херувим”. На мястото на четирите пандантива са нарисувани
пророците Мойсей, Давид, Иаков и Исаия, следват други 12 пророци и фриз от
Богородични символи, взети от акатиста. Подобни изображения на пророци, държащи Богородични акатисни символи, има и в най-южния сляп купол от външния
притвор на храма (каталикона) на Рилския манастир.
И понеже изображенията в храма се основават на богослужебен текст, който
онагледяват и откровяват, ще се опитам да представя отчасти текстовия
източник на Богородичните символи от църквата в Ново Делчево. Това са
преди всичко цитати от Стария завет, пророкуващи идването на Месията
Христос и ролята на Девата за въплъщаването на това обещание, защото
както казва св. Августин – Новият завет в Стария е скрит; Старият е в Новия открит. Цитати, които са доразвити и „християнизирани” от църковните
Отци, автори на различните акатисти на Дева Мария, както и на богослужебните текстове от утрените и вечерните, посветени на Богородичните
празници.
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Като цяло ролята на Приснодева Мария е видяна като предпоставка, благоприятстващ фон за идването на Спасителя, посредник, средство, начин чрез нея
се сбъдват пророчествата, сключват се заветите. Нейното „да” на спасителния план Божи е дадено свободно, това не е мисия натрапена, която тежи,
но е приета с радост, макар да е по човешки озадачаваща. Въпреки че ролята
я надхвърляше, тя я прие с воля, отдаде  се от сърце. За разлика от приема
на мисията от страна на пророците, която почти по правило преминава през
фаза на отрицание и възпротивяване срещу волята Божия – ами защо точно
аз, нямаше ли друг с по-добър дар слово... Пророците са изпълнени с различни
страхове – страх от неуспеха, като този на Илия или Мойсей, или пък страх от
успеха като при Йона с Ниневийците. Не рядко пророците не желаят да бъдат
избраници Божии, мечтаят да си останат обикновени и нормални, оставени на
спокойната анонимност и семпло ежедневие. Йеремия като реакция дори ще прокълне деня, в който се е родил (Иер. 20:14-18). Подобно на пророците, и Девата
ще бъде избрана не по величавост човешка, не по сила и интелект, но по благодат, по благоволение Божие, но тя ще се възрадва от това, че ще бъде избрана,
благословена между жените и ще съдейства с пълна отдаденост, жертвайки
своето „privacy” за доброто на човечеството, ставайки образ на човечеството
изкупено, на Църквата, на народа Божий.
Връщайки се към езика на символите, ще кажа, че той е особено подходящ за
израз на сакралните, на Божиите неща, които винаги остават тайна, по-голяма
от нас. Това е език, който не е изчерпателен, не претендира да обеме цялата
истина в пълнота, той казва нещо, илюстрира отделен нюанс, подхранва разума,
обогатява сетивността, без да бъде концептуален и абстрактен. Символът
скъсява дистанцията, той не е елитарен, защото е взет от живота ежедневен,
символът е близък до човека, не е изкуствено създаден.
В процеса на работа ще се установи, че много от нещата, казани за Христа, ще
бъдат прехвърлени и над Девата. Например тропарът от Благовещение, който
ще възпее зачатието на Христа като „ден на спасение”, виждайки във въплъщението началото на нашето спасение, ще открием и на вечернята (стихири
на литий, глас 1) на „Рождество Богородично”, възпято като „начало нашего
спасения людие днес бист”. Същото е и със символи като: олтар, скиния, трон,
кивот, стълба небесна, мост, чаша, лоза, скала и пр., които от христологични
ще открием и като мариологични. Това е така, защото, както казахме, Девата
е предпоставка за идването на единствения Спасител, тя е това необходимо
условие, прием, прелюдия, пропедевтика, увод. Това не е посредничество в конкуренция с Христовото единствено посредничество, нито ходатайство в конкуренция с Христовото единствено ходатайство. Но просто нейното води към
Неговото, хронологически го предхожда, не го засенчва, а напротив, смирено Му
служи („Ето рабинята Господня, нека ми бъде по Твоята дума”). Нейното посредничество не отнема нищо от Неговото, което остава единствено заради единствеността на Кръста, на саможертвата вместо нас, която е само Христова.
Кръстът е по превъзходство символ на Христа. Той е Ключът, Мостът, Стълбата, Вратата и т.н., написани с главни букви. Всичко друго служи за достигането
на този кулминационен за спасението човешко момент, като предзнаменование,

103

Християнско изкуство

пред-образ, отражение, реплика от оригинала. Първопричината остава винаги
Христова, пасхална, ефект от Кръста и Възкресението Негови, свързани неразривно и неразделно. Но понеже Бог е Господар и на времето, някои ефекти от
Събитието с главна буква (т.е. Кръста и Възкресението) можем да ги открием
и преди събитието, като проблясък (с езика на древните гърци), като предвкусване, подхранващо надеждата, като семе, посято от Господа, очакващо благоприятния момент за поникване. Много от личностите в Стария завет ще бъдат видени като предзнаменование Христово. Христос ще бъде наречен новият
Адам, Ной, Аврам, Исак и Иаков, новият Йосиф, новият Мойсей, Давид и Соломон
и т.н. Дева Мария пък ще бъде наречена новата Ева, която със своето „да” на
волята Божия ще заличи онова „не”, което старата Ева бе казала, отхапвайки
забранения плод.

В тази насока започва и Богородичният акатист, който в икос 1-ви я възхвалява
с думите „Радвай се ти, чрез която клетвата (проклятието от Бит. 3,17) ще
изчезне. Радвай се, ти чрез която падналия Адам бе възвърнат, радвай се ти,
чрез която Ева се избави от сълзи”.
Обещанието за спасение, дадено от Бога на Ева, като събирателен образ на
човечеството ще се изпълни чрез нейното семе или потомство – Христа. На
змията Бог казва „и ще всея вражда между тебе и жената и между твоето семе
и нейното семе, то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата”
(Бит. 4:15). С победата на Кръста Иисус (семето на жената) ще смаже главата
на дявола, нанасяйки му смъртоносна рана – пълно поражение. Докато на свой
ред Сатаната ще ужили или смаже само петата на Месията – рана, говореща
за страдание и дори физическа смърт, но не и окончателно поражение. Възкръс-
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вайки от мъртвите, Иисус побеждава греха, ада и Сатаната. А изразът „семето
на жената” загатва за раждането на Христа без участие мъжко. Не е Мария,
когато настъпва главата на змията, както я виждаме нерядко по картини на
Запад, но Христа, единственият Спасител. По-добре може би е нарисувал сцената Караваджо в платното „Мадона Палафрениери”, където Младенецът Иисус
настъпва змията, но стъпвайки върху крака на Своята майка – така ролята на
майката Божия не е изключена от сцената на спасението.
Акатистът на Успение Богородично (икос 4-ти) я възпява като „от патриарсите
пред-изобразена и от пророците пред-възвестена”. Около образа на Девата в
храма съответно са нарисувани различни патриарси и пророци, носещи в ръце
символа, който охарактеризира тяхното пророчество по отношение на Богоро-

дица. Ако Христос е Премъдростта божия, то Девата е тронът, необходимата
среда за възцаряването Негово.
За да има някакъв ред, ще започна с образите, взети от акатиста на пресвята
Богородица, допълвайки, ако има повторения на темата, от акатиста на Успение
Богородично, от благодарствения канон на Богородица и текстовете от минея
или други богослужебни книги като требника дори.
Така икос 1-ви продължава с думите: „Радвай се, защото ти си Царев престол,
радвай се, защото носиш Онзи, който всичко държи!”. Приносът на Девата за въчеловечествяването на Спасителя е като тази основа, трон, позволил възкачването на Царя Небесен. Преди въплъщението Второто лице на Пресвета Троица
е видяно като Премъдростта божия, която също седи на трон. Ако се върнем на
трона, който Соломон направи за себе си от слонова кост, обкован със злато
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(3 Царств. 10:18), то той е видян и на Запад (от теолога Пиетро Дамяни) като
символ на Мария, майката на новия Соломон-Христа Иисуса. Слоновата кост е
отнесена към нейната девственост, а златото към божествеността, която
простира своята сянка над нея. Лоретанските литании1 също наричат Девата
„кула от слонова кост” (Turris eburnea), както и „кула Давидова” (Turris Davidica),
където крепостната кула със зъбери символизира добродетелта „целомъдрие”
(castitas), а слоновата кост заради белотата си девствеността.
В Ново Делчево всред Богородичните символи е нарисувана и крепостна стена,
която може да онагледи различни цитати от молитвеното творчество в чест
на Богородица. В Делчево освен града е нарисуван и малък храм като знак, олицетворяващ алегорията с Мария като „неръкотворен храм на едничкия Цар на
вековете”от молитвата след кондак 13-и на акатиста на Успение Богородично.
В нарисувания пристанищен град се забелязва и разпалена турска баня (хамам),
отнасяща се към текста от икос 11-и на акатиста: „радвай се, баня, която умива съвестта”, както и мълния, илюстрираща думите от същия икос „радвай се,
мълнийо, която просветляваш душите, радвай се ти, която като гръм плашиш
враговете”, и пак там – „радвай се ти, която живо изобразяваш купелта, радвай
се ти, която премахваш греховната сквернота”, онагледено на стенописа с кръщелен купел, като водата на кръщението е която всъщност отмива греха (дело
на светата единосъщна и неразделна Троица). И ще добавя само нарисуваното
до Богородица знаме, засягащо икос 12-и от същия акатист с изречението: „радвай се ти, чрез която се издигат знамена на победи”.
Следващ символ, разкриващ се в икос 1-ви от Богородичния акатист, е „звезда,
която явяваш Слънцето” (повторен и в утренята на Благовещение, песен 6-а
на Йона, икос). Икос 11-и от Богородичния акатист добавя „светило на незалязващата светлина” и „лъч на духовното Слънце”, а Благодарственият канон на
1
Молебствие (от гръцкото litaneia – молба) в чест на Пресветата дева Мария, придобило популярност през
XVI век чрез светилището в гр. Лорето в Италия, съхраняващо къщата на Светото семейство, пренесена от
Назарет. Папа Пий V прибавя лоретанската литания към броеницата, измолвана в чест на Божията майка след
знаменателната победа на обединения християнски флот срещу турците при Лепанто.
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Пресвята Богородица – „радвай се звездо незалязваща, която въвеждаш в света
великото Слънце”. Отново икос 11-и я нарича „светилниче на висок свещник поставена”, а на хвалитех (богородичен) от утренята на св. Никола е сравнена
със „светилник сияещ в злато” (свещник златозарний), графично представено в
Ново Делчево като златен седмосвещник (менора) в ръцете на пророк Захарий.
Девата е възпята не като самостойна, изолирана в славата си величина, но винаги в отношение към Христа, истинската Светлина и Слънце, написана с главна буква. Като звездата Зорница тя предизвестява изгрева на Слънцето, тя е
„Аврора”, зора, звезда, посочваща пътя на мореплавателите духовни. Тя е светло
отражение на Христовата светлина, луна, светеща чрез Неговата светлина,
лъч от Неговата светлина. Нейната функция (както тази на всеки християнин)
е да разпространява светлината – словото Христово, не да свети със собствена светлина, но да бъде този светилник поставен на високо място, откъдето
Божията светлина да прогонва силите на мрака, да бъде това кристално чисто
шише на лампата, пропускащо и увеличаващо ефекта на пламъка, отразявайки
като огледало светлината на Правдата.
Графично в Ново Делчево това е изобразено посредством пророк Валаам със
звезда в ръка (по Числ. 24:17, където езическият жрец Валаам, вместо да прокълне Израиля, както му заповядва царят, по Божие вдъхновение благославя еврейския народ, пророкувайки „изгряването на звездата на Иакова...”), както и като
запалена свещ по икос 11-и от акатиста „... светлоносна свещ, която се яви на
намиращите се в тъмнина”.
Преминаваме към следващия символ на Богородица, взет от икос 2-ри на акатиста, където четем: „радвай се, Стълбо Небесна, по която слезе Бог”. Тук можем
да добавим „лествице високая, юже Иаков виде” (от вечернята на Благовещение,
стихири на Господа возвах, глас 6-и), също и песен 4-та от Благодарствения
канон на Пресвета Богородица, където се пее „радвай се, стълбо, която чрез
благодатта издигна от земята всички човеци”.
Контекстът е съновидението на Иаков (Бит. 28:10-19) във Ветил на стълба, издигаща се между небето и земята, между Бога и човека. Визуално в Ново Делчево
Иаков е нарисуван в пандантива, държащ стълба в ръка. Стълбата символизира
връзката с Бога, възможност за общуване, осъществена по Негова инициатива,
платена с кръвта на Неговия Единороден Син. Различни Отци на Църквата ще
свържат стълбата на Иаков с Кръста Христов, благодарение на който човекът
е допуснат до общението на Пресвета Троица. Допълваща това обяснение е и
ролята на Девата, благодарение на която става въплъщението Божие, снизхождението (кеносиса) Божие в образ на човек, позволяващо и обратното движение
на възхождение (воздвижение), издигащо човека според Отците на Църквата до
„Бог по благодат”. Богородица е въздигната заради нейната въздигаща роля.
Икос 2-ри продължава на същия ред с друго едно подобно сравнение: „Радвай се,
мосте, който превежда човеците от земята на небето”, а песен 4-та от Благодарствения канон на Пресвета Богородица добавя: „Радвай се, мосте, който
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превежда от смърт в живот всички, които те възпяват” (визуално предадено
с мост на стенописите в храма). Ясна е и тук посредническата роля на Богородица, скъсяваща разстоянието и проправяща пътя към Бога „Молитвеница” и
„Ходатаица”.
Четвъртият пандантив на псевдокупола изобразява пророк Исаия, държащ свитък с пророчеството си: „ето Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще му нарекат името Емануил” (Ис. 7:14). Момичето (на евр. almah), което в конкретния
случай ще роди син на цар Ахаз, като предзнаменование за победата му над
асирийците, ще бъде преведено на гръцки parthenos – Девица, и интерпретирано
от християните в полза на раждането от Приснодевата на Спасителя, окончателното реализиране на пророчеството Исаиево.
Икос 3-ти от Богородичния акатист започва с „Радвай се, клонче на неувяхващата младочка”. Старозаветният текст, към който ни препраща символът, е
от Исаия: 11:1: „И ще прокара младочка от Иесеивия пън и клон ще израсте от
неговия корен”. Светият род е като жив пън на голямо дърво, който оцелява и
прокарва филиз (младочка), след като другата част от дървото е била отсечена
(вж. Ис. 6:13 и Дан. 4:23). Фигуративно това е изразено в храма с Иесей, държащ
в ръка „дървото иесеево”.
Дева Мария е от Давидовото потомство. Тя е от издънката, клонката от Иесеевия пън, дала начало на Давидовото наследство. Иесей смяташе своя най-малък син Давид (който пасеше овцете му) за по-незначителен (1 Царств. 16:11-13),
но именно той ще бъде избран от Господа, ще бъде помазан за цар от пророк
Самуила, от неговото потомство ще дойде Месията на света. Дева Мария бе
също незначителна, малка в очите човешки, но именно тя бе избрана за майка
по плът за Господа. Младочката, поникнала от отсечения пън, пък е алюзия към
девственото раждане на Спасителя, нещо, което намираме и в образа на Мария,
отобразен в чудодейно „покарал, напъпил, цъфнал и родил миндали” (Числ. 17:8)
жезъл Ааронов (надлежно поставен в ръцете му на стенописа).
Същият икос се спира и на друг богородичен символ: „радвай се, на богоотеца
Давид, боговдъхновена цевнице... псалтире и гусло”. Образно това е представено в Ново Делчево чрез струнния инструмент, подобен на псалтира (на гръцки
kitara), в ръцете на псалмопевеца Давид в псевдопандантива на разглеждания
псевдокупол.
Икос 3-ти от акатиста продължава своята песен с „Радвай се, ниво, която раждаш изобилни щедрости”. Песен 3-та от Благодарствения канон на Пресвета
Богородица допява „Радвай се Ти, която си произрасла Божествения клас като
нива неразорана”. А икос 7-и от Акатиста на Пресвета Богородица пред нейната икона, именувана „Достойно ест”, допълва: „Радвай се, добра земъо, произрасла спасителния клас на света”, и пак: „Радвай се, неразорано ниво, принесла
плод от Светия Дух”. Ясна е символиката, взета от живота. Нивата като земя,
приемаща семето и даваща плод, е асоциирана с женското начало, а орането
съответно с мъжкото. Оттук и неразораната нива, даваща плод, загатва за
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Девата, родила Спасителя, оставайки
дева. Средновековната църква на Запад
също вижда в неразораната нива символ на Богородица. Както Адам е моделиран от необработена земя (по Битие
2:7, тема, застъпена и от св. Ириней
Лионски), така Исус се ражда от Пресвятата Дева.
След символиката на нивата същия
икос 3-ти продължава с „радвай се, трапезо, която носиш обилно очищение”.
Песен 3-та от Благодарствения канон
на Пресвята Богородица допълва „одушевена трапезо, която си вместила в
себе се Хляба на живота”. Истинското жертвоприношение ще бъде Божият
Син, а Девата е масата-олтар, носеща
жертвата, подготвяща и подпомагаща
мисията Негова. Няма го нарисувано, но
още според св. Амвросий Медиолански
Девата с право може да бъде описана
и като олтар, подобаващ за едничката
Жертва Христос. Олтарът символизира и срещата с Бога, а като жертвеник
най-подходяща е алюзията с Кръста, лобното място на Саможертвата. Една
подробност около строежа на жертвеника имплицитно препраща към Приснодевата. Бог заръчва на Мойсей „Ако Ми направиш жертвеник от камъни, не го
зидай от дялани, защото щом туриш на тях сечивото си, ще ги оскверниш” (Изх.
20:25). Тоест олтарът не трябва да бъде обработен от човешка ръка, но да остане девствено чист и недокоснат.
Друг символ, който поради липса на място не е нарисуван във въпросната църква, но е с място в акатиста на Пресвета Богородица, това е чертогът от икос
10-и: „Радвай се ти, която си чертог на безсеменно оневестяване, радвай се ти,
която присъединяваш верните към Господа”. Старата дума чертог превежда
гръцкото thalamos със значение у древните на вътрешна интимна стая, запазена за съпрузите, впоследствие превърнала се в синоним на брачно ложе. Отците
на Църквата още от св. Иполит Римски виждат в човешката любов на цар Соломон към любимата му от Песен на песните тип за възвишената и неразривна
любов между Бог и Неговата невеста Църквата. Швейцарският богослов Ханс
Урс фон Балтазар подчертава различието в използването на сватбената метафора в двата завета, като в първия „Израел е партньор и субект на брачния
съюз, но не до положението на „тяло” на Бога. Физическата връзка е запазена
за Новия завет”2. Църквата е „тяло” Христово, доколкото е невеста Христова, и
обратното. Новост за посланието до Ефесяните е и превръщането на термина
2

H. U. von Balthasar. Sponsa Verbi, Brescia. 1969, p. 146.
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„тяло” (soma) в „плът” (sarx).
Връщам се към брака между Христос и Църквата (Еф. 5:31), служещ за модел на
всяко едно християнско семейство. И понеже инициативата за съчетаването
е Негова, евангелският
текст заръчва – „човек
да не разлъчва” (Мат.
19:6).
Съчетаването
между съпрузите е
подсилено от гръцкия
глагол
synzeugnymi3,
означаващ
буквално
„съвпрегнати”, глагол,
производим от корена zeugos, на български ярем, по подобие
на този, поставян на
двойката животни, за да бъдат впрегнати в тегленето на същата кола, в носенето на същото бреме (откъдето не съвсем лицеприятно идват думите съпруг
и съпруга). За да се върнем към образа на Пресвета Богородица, ще кажем, че
тя е образ на Църквата по антономазия, нейно нарицателно. Тя е „тип” и „икона” на Църквата – невеста, възпята от „припева” на акатиста като „Невесто
неневестна”, тя е невеста Христова и същевременно дева непорочна.
Отново сме на икос 3-ти от Богородичния акатист, този път със строфата
„Радвай се, защото ти приготвяш пристанище за душите” и „тихо убежище за
нас, които сме люшкани от бурите в морето на скърбите и различните съблазни
на врага” (по песен 6-а от благодарствения канон на Пресвета Богородица),
допълнено от икос 9-и: „Радвай се, пристанище на плаващите в живота”, и пак
там продължава с друг мариологичен символ – „корабе за ония, които искат да се
спасят”. Дева Мария като майка на Църквата е корабът (изписан на стенописа),
който води към спасителното пристанище, Тя е, която дава надежда за спасението, графично представено със символа на котвата. Богородица е призвана
като „Кормилнице”, „Покровителнице” и „Надежде ненадежних”. Предизображение
на кораба на Църквата (чието олицетворение е Девата) е видяно още от блажения Августин в образа на Ноевия ковчег. А спасението от водата на потопа е
предобраз на кръщението, чрез което се сме спасени от разложението на греха
(вж. 1 Петр. 3:20-21).
Продължаваме с икос 5-и от акатиста, където чуваме: „Радвай се ти, която си
угасила пещта на заблудата”. Контекстът е книгата на пророк Даниил (3:50) и
разказът за чудодейното избавление на тримата отроци от пламъците на разпалената пещ халдейска. Девата е видяна като росата, появила се в разпалената пещ, позволяваща на Ангела Господен (или Божия Син отпреди въплъщението)
да влезе в пещта при тримата младежи и да ги избави от гибелните пламъци,
3

Tomasso Federici. Risoscito Cristo. Еd.Eparchia di Piana degli Albanesi, Palermo 1996, p. 1776.
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сцена, разтълкувана от Отците на Църквата като предобраз на победата над
злото и Възкресението.
В паралел с този епизод можем да разгледаме и образа на Дева Мария като неизгарящата къпина от Изход 3:2, в чиито пламъци Бог се явява на Мойсей. Икос 9-и
от акатиста на Успение Богородично я възпява: „Радвай се, неопалима къпино,
предвидяна от законоположника Мойсей”. На стенописа в Ново Делчево Мойсей
държи в ръка неизгарящата къпина, символ на Мария, Дева преди, по време и след
раждането на Христа. Приемането на Бога в утробата на Мария е сравнено с
приемането на огън. Неизмеримата святост и величавост Божия би трябвало да
изгорят като огън утробата на нищожността и тварността човешка, но Девата е чудодейно спасена, предпазена от този огън всеизгарящ. Въпреки огъня
листата на къпината не изгарят; благодарение на росата, изпратена от Бога,
пламъците на пещта халдейска не засягат тримата отроци.
Икос 7-и от акатиста на Пресвета Богородица с израза: „радвай се, венецо на
въздържанието” и икос 12-и с „драгоценни венецо на благочестивите царе” ни
препращат към изобразения венец в храма, подсилен и от песен 9-а от благодарствения канон на Пресветата с думите: „радвай се, венецо на мъчениците,
радвай се, божествено украшение на всички праведници”.
Икос 8-и от акатиста с израза „радвай се, ключе на Христовото царство” пък е
в подкрепа на изписания знак на ключа, а изобразеният пак там омофор на Девата няма нужда от много обяснения поради известната му роля за спасяването
на Константинопол, надлежно цитиран в акатиста към покрова на Богородица.
Песен 4-та продължава с „багреницо, която със своите кърви си изтъкала божествената порфира за царя на силите” и песен 5-а, виждаща Девата като
„раковина, която си произвела Божествения бисер”. Олтарната абсида, като
архитектурен елемент, също символизира мидата, пазеща ревниво в себе си
перлата” – олтара свят – символ на саможертвата Христова.
Заради факта, че е носила Младенеца в утробата си, Мария може да бъде наречена и жива дарохранителница – из песен 8-а на утреня на Предпразненство на
Рождество Богородично, богородичен.
... Пореден Мариин символ, този път нарисуван в Ново Делчево, е „ковчегът на
завета” или облицованата в злато скиния (вж. Изх. 26), пазеща скрижалите с
Десетте божии заповеди, цъфналия жезъл Аронов и златната стомна с манна.
Икос 12-и от акатиста я нарича „скиния на Бог-Слово” и „ковчего, позлатен от
Духа”, а икос 8-и от акатиста към покрова на Пресвета Богородица гласи: „радвай се, ковчеже на завета, в който се съхранява освещението на човешкия род;
радвай се, пресвета стомно, в която се пази Хлябът на вечния живот за всички,
които гладуват за правда” (манната, хляба ангелски (Пс. 77:24-25), изпратен на
еврейския народ в пустинята, е предобраз на „Хляба на живота” – Христа Иисуса – вж. Иоан. 6:33). В паралел с останалите атрибути от старозаветния храм,
които символично са отнесени към Приснодевата от авторите на акатисти
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(като златната стомна с манна, златния свещник, златната кадилница, Светая
Светих, жертвеника и пр.), можем да причислим (макар да не изглежда много
естетско) и бронзовия умивалник или басейн (от Изход 30:17-21), изработен от
бронзовите огледала, дарени от жените (38:8), сякаш жертвайки своята суета и
земна наслада. Измиването от греха ще стане с кръвта Христова, пролята на
Кръста, а ролята на Девата може да бъде подкрепяща (като умивалника), даваща своя принос към делото единствено Негово. Тук само мимоходом ще вмъкна
едно чисто западно сравнение (от пасхалното Exultet) на Мария с пчелата, която
произвежда восъка за пасхалната свещ (символ на възкръсналия Христос).
Връщаме се към кондак 13-и от акатиста на Успение Богородично, който марки-

ра сравнението на Мария с „чаша на небесния Цар”, препращайки към потира,
носещ евхаристията, тялото и кръвта Христови под видовете на тайнството.
Молитвата след същия кондак допълва: „чаша на небесния Цар, в която се разтвори от Духа Светаго Виното на неизчерпаемата благодат”, а икос 8-и от
акатиста към покрова на Пресвета Богародица заключава: „радвай се, всезлатни съсъде, в който се приготви за нас плътта и кръвта на божественото Агне”
(като под Агнеца се разбира Христос, пролял кръвта Си за нас).
Спираме и на икос 6-и от Богородичния акатист с думите „Радвай се, море, което потопи духовния фараон”, препращайки ни към сцената с чудодейното преминаване на Мойсей и народа му през водите на Червено море, описано в книга
Изход. Тук ще цитирам Требника с догматика глас 5-и от службата на светото
Тайнство брак: „Някога в Червено море се даде предобраза на непозналата брак
Невеста: там виждали Мойсей да разделя водата, а тук Гавриил служител на чудото. Тогава Израил вървеше в морската глъбина без да се намокри, а сега Дева
роди безсеменно Христа. Морето след преминаването на Израел остана непроходимо, а Непорочната след като роди Емануил остана нетленна”. На същия
ред икос 6-и от акатиста добавя: „Радвай се, скало, която напои жадуващите с
живот”, и пак песен 9-а (от утренята на Рождество Богородично) продължава:
„Ти, който на непокорните люде от камък даде да протече вода, дарувай на нас
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покорните от неплодната утроба на Богородица плод на веселие да получим”.
Раждането от Девата е сравнено с чудодейното избликване на вода от камъка
в пустинята описано в Изход 17:1-7, където Мойсей по повеление Божие ще удари
с тоягата си скалата в Хорив и от нея ще протече вода, за да утоли жаждата
на разбунтувалия се народ израилски.
Безсеменното зачатие Христово е предизобразено и от камъка, който чудодейно се откъртва от планината (символизираща Богородица) в съня на цар Навуходоносор, разтълкуван от пророк Даниил (Дан. 2:34). Камъкът е Христос (станал
глава на ъгъла или ключовият, основополагащ камък на новата сграда – царство
в домоводството Божие), който без човешка (т.е. мъжка в случая с Девата)
намеса ще се откърти от планината и сурвайки се, ще разбие истукана, идола
вавилонски, тоест ще ни избави от робството на греха и злото. Планината,
както и скалата също ще намерят място сред мариологичните символи, отразени в храма.
Друго сравнение на Богородица е с „вратата, през която премина Господ” (по
Иез. 44:1-3.). Църквата вижда Пресвятата Дева като изпълнение на видението
на Иезекиил за затворената източна врата на светилището, където единствено Князът ще седне (ще влезе през притвора на тая врата и през там ще
излезе). Ето как св. Амвросий Медиолански тълкува това, сравнявайки Мария с
вратата затворена: „Тя е затворена, защото е Дева и защото Христос е влязъл
през нея... Тази врата гледа на Изток, защото тя роди този, който изгря – слънце на правдата”.
Следващ Богородичен символ е този на руното, предизвестен от пророк Гедеон
(според Съд. 6:36-40). Бог избра Гедеон, за да покаже, че спасението е Негов
прерогатив. Бог избра това, което е по човешки незначително, за да подчертае, че спасението е Негова инициатива. Гедеон, който казва за себе си: „ето
и племето ми е най-бедно в коляното Манасиево и аз съм най-малък в дома на
баща си”, ще бъде избран, за да победи 32 000 медиамци само с 300 мъже, това
е знамение Божие. За да разбере, че това действително е неговата мисия, той
ще поиска от Бога едно потвърждение, едно свръхестествено доказателство, и
това е именно чудото с вълненото руно. Знак за победата ще бъде чудодейното
покриване с роса единствено на руното и нищо друго наоколо. Раждането на
Христа от Дева Мария е също едно такова знамение, знак за избора, направен
от Бога. Икос 9-и от акатиста на Успение Богородично я възвеличава с думите:
„радвай се, руно оросено, предсказано на Гедеона”, а руното става атрибут при
изографисването на Гедеон.
И ще завърша с един красив Богородичен символ – неувяхващата роза. Розата,
като царица на цветята, е превърната от църковната иконография в олицетворение на Небесната Царица Богородица. Тя е символ също на целомъдрие, подобно на крема. През Средновековието венци от рози са имали право да носят само
девиците. Венец от рози се поставя и на главата на приемащата монашеския
обет кармилитка, символ на мистичното  венчание със своя жених Христа. Тертулиан е първият, който ще нарече християнските девици „невести Христови”.

114

2014 / брой

6 (93)

Царицата на цветята, розата, често присъства и в друг символ на Приснодевата, взет от книгата Песен на песните (4:12) – това е Затворената градина
(hortus conclusus). Заради буйната си растителност градината се превръща в
символ на плодовитостта. Икос 7-и от акатиста на Успение Богородично възхвалява Девата с възгласа „Радвай се като палма ... разцъфтяла, радвай се, като
кедър в небесния Ливан умножена, радвай се, дърво на живота, насадено в горния
рай”, пак там молитвата след кондак 13-и продължава с „живоносна градино, прекрасно цвете, грозде на нашето спасение”, а икос 8-и допява: „радвай се възнесена в прекрасния рай на горния Насадител, радвай се въведена в ограда...”. Подобно на воал, забулващ лицето на невестата, градините на Изток, заобиколени
със своите стени, сякаш ревниво пазят красотата си само за техния обитател.
А девственото раждане е в парагон с оазиса зелен всред пустинята. Заедно
със заключения кладенец, затворената градина някак естествено се превръща
в символ на девството на Мария. В картини от късната немска готика и ранен
италиански ренесанс Мадоната често е представена всред цъфнала градина или
всред разцъфтели рози, тя самата е роза в затворената градина (съответно в
храма на Ново Делчево не липсва и розата между другите Богородични символи).
Известен сюжет от възрожденската ни иконография е и „Богородица Неувяхваща роза” (по цитат от песен 1, гл. 4 от Благодарствен канон на Пресвета
Богородица), където съответно Девата е с роза в ръка, а рамката е орнаментирана с други Богородични символи, взети от акатиста. В западната живопис
цветята имат също своето символично значение, като слънчогледа например,
инспириращ набожност заради постоянната му обърнатост към Слънцето, или
карамфила, който заради подправката със същото име (на ит. chiodi di garofano),
напомняща на малки гвоздеи, препраща знаково към страстите Христови.
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ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ФИЛОНОВ
(21 ЯНУАРИ 1883 –
3 ДЕКЕМВРИ 1941)1
Затова работи така: започни и работи от
частното към общото, от частното – добре
направено до крайна степен, и развито към общото.
Павел Филонов
Павел Николаевич Филонов е руски
художник и теоретик на изкуството, представител на футуризма,
един от лидерите на руския авангард от първата половина на ХХ
век. Роден е в Москва на 8 (21)
януари 1883 г. в многодетното семейство на рязански селяни. Баща
му е бил каруцар, а майка му – перачка. След смъртта на бащата
семейството бедства и момчето
започва да танцува по сцените на
театрите. От 6 до 11 годишна
възраст Павел е танцьор в кордебалета на московските театри и
Павел Филонов, автопртрет
това му носи някакви доходи. Танцьорските занимания научават младия Павел Филонов от ранна възраст на висока взискателност към себе си и голяма работоспособност. Осиротели след
смъртта и на майката, Павел, брат му и трите сестри се преместват да живеят в Петербург в дома на най-голямата му сестра Александра и нейния богат
съпруг Александър Гуе. Именно последният, като вижда таланта на Павел, го
насочва да се учи в художествено-бояджийските работилници при Обществото
за поощряване на художествените изкуства. Павел Филонов завършва това образование на 18 години със свидетелство за професията на бояджия.
След завършването на обучението си Филонов до 20 години работи като бояджия, декоратор на интериори, в състава на бригадата на Н. Н. Рубцов, намираща се под управлението на кантората на принцовете Олденбургски, членове на
императорското семейство.
В периода 1903–1908 г. Павел Филонов се занимава в частната студия на ака1
Текстът е написан въз основа на албума Филонов. Аналитическое исскуство, Москва, 1990; както и на
неговото животоописание на интернет страниците: http://one-must.ru/?p=2694 и http://earth-chronicles.ru/
news/2012-04-23-21384.
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демика график Л. Е. Дмитриев-Кавказки, подготвяйки се за изпитите за постъпване в Художествената академия. През този период Павел Филонов осъществява пътешествия с лодка по реките Шексна и Волга. Тогава рисува от натура
архитектурата на старите руски градове и често се разплаща за престоя в
странноприемниците, рисувайки портрети „по рубла за бройка”.
През периода 1907–1909 г. два пъти прави поклоннически пътувания в Палестина, като минава и през Атон, изучава християнските старини, рисува копия на
старинни икони.
След това Филонов три пъти се опитва да постъпи в Художествената академия,
но е приет само като свободен слушател в курсовете към нея. Академическата
школа на рисуване, акцентирането върху рисунките на майсторите на Италианското възраждане, оказват определящо въздействие върху стила на Филонов. От
академическите времена, през всички стадии и стилови изменения, творческото
кредо на Филонов винаги остава стремежът към поразителна точност на рисунъка и умението да се придаде значимост на всяко докосване на молива до листа
хартия. Това отношение на Филонов към майсторството на рисунъка по-късно
влиза като съставна част на учението му за „точката единица на действието”
в неговата теория на аналитичното изкуство.
Силно влияние върху много студенти (върху Филонов също) оказва техният съученик и неформален лидер латвиецът Волдемар Матвейс. Той запознава Филонов с новите насоки в живописта и в литературата. По препоръка на Матвейс
Филонов става член на обединението „Съюз на младежта”. Пребиваването през
1910–1914 г. в средите на новаторски настроената петербургска творческа
младеж определя интелектуалните предпочитания и стил на работите на Филонов, неговото обръщане към новаторската поезия. Членовете на обединението търсят своите пътища в новото изкуство, те смело експериментират
с формата, фактурата и смислите. Всеобщо е увлечението от архаиката и
източното изкуство, от съвременната наука. Всички критикуват съвременното
им европейско изкуство и почти всички минават през подражание нему, като
създават руски вариант на новия стил – „кубофутуризъм”. На първата изложба
на обществото Филонов излага няколко изчистени до миниатюра етюди в стила
на късния символизъм на Врубел.
През април 1910 г., след завършването на изложбата, последва изключване на
Филонов от Академията. В своята обяснителна записка до ректора на Академията Филонов за пръв път формулира своето разбиране на изкуството. Възстановяват го в курсовете в Академията, но Филонов губи интереса си към тези
занимания и напуска нейните зали. Той продължава да излага своите платна на
изложбите на „Съюза на младежта” и с това се занимава до Първата световна
война. Още в тези първи работи се вижда, че Филонов силно се отклонява от
генералната линия, по която върви развитието на ранния руски авангард – все
пак той в по-голяма степен се ориентира към френския авангардизъм – кубизъм
и фовизъм – и в най-слаба степен към италианския футуризъм. Филонов е близък до немския експресионизъм, и по-точно към неговия първоначален етап – на
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групата „Мост”, което не е характерно за живеещите в онези времена в Русия
художници. Тази близост освен в чисто формалните неща се вижда и от това,
че на Филонов му е тясно в рамките на емпирически постижимото и в това,
че го вълнуват фундаменталните теми за живота и смъртта. В „Светото семейство”, което е по-късна творба на Филонов, се вижда вече бъдещият знаменит Филонов – в изобилието на най-дребни, внимателно изработени детайли,
в това число и на далечните планове, зад главните персонажи. Към момента на
рисуването на тази работа Филонов вече е формулирал основните принципи на
своя аналитичен метод: картината се развива като жив организъм – от частното към общото, като че ли расте за сметка на делението на клетките, всяка
от които притежава своя сложна организация. „Упорито и точно рисувай всеки
атом. Упорито и точно въвеждай обработвания цвят във всеки атом, за да
навлезе той в него, както топлината е присъща на тялото, а той органически
е свързан с формата, както в природата клетките на цветчето със самото
цветче” – пише той. Филонов има собствена терминология. Той пише за атоми – като части от цялото, които трябва да бъдат изобразявани с най-голяма
прецизност.
След това започва войната и Филонов взема участие в нея като редник. Връщайки се след революциите, в които е активен, в Петроград, Филонов активно
се включва в живота на изкуството. Той е един от инициаторите на създаването на Инхук (Институт за художествена култура) и от 1923 г. ръководи
неговия отдел за обща идеология. В същата година публикува и „Декларация за
световния разцвет”, на базата на която през периода 1925–1927 г. се формира
колективът от негови ученици и последователи „Майстори на аналитичното
изкуство”. Произведенията на Филонов от тези години епически „формулират”
цели монументални пластове на живота (т.нар. „формули” на пролетариата,
революцията, космоса, пролетта, съставящи големи живописно-графични цикли).
Но при цялата искреност на революционните убеждения на художника, социалната утопия в неговото изкуство парадоксално се съчетава с антиутопията,
оголваща трагическите разкъсвания на битието. Той упорито разработва своя
метод и изобщо не участва в борбите на авангардистките групировки, което
е тъй модно в онези времена. До 1932 г., когато съветската власт ги разгонва
всички, Филонов заема уникална в руския авангард позиция. Той става пророк,
месия, аскет, учител, еретик и мъченик в едно лице.
Разбира се, месии, пророци, аскети и мъченици има колкото щеш в руския авангард – достатъчно е да се споменат Малевич, Татлин, Хлебников, Лисицки, Кандински. Но те престават да бъдат такива по различни причини максимум до
втората половина на 20-те години. „Ренегати” стават всички, които към началото на 30-те години не са изменили на своите принципи в полза на социалистическия реализъм. Филонов има истински ученици, които го гледат в устата и
самоотвержено вървят след него, а неговото МАИ2 наподобява затворена секта.
Филонов създава съвсем особен вариант на авангардизма, който се намира да2

МАИ – мастерская аналитического исскуства (рус.) – ателие за аналитично изкуство. Б.пр.
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леч от всички други варианти. Филонов например се осмелява да нарушава един
от най-важните авангардистки принципи – той никога не отрича класическото
изкуство и не воюва с него. В неговите работи, даже в последните, може да
се намерят следи от това изкуство – и хронологически близко, като модерна и
символизма, и по-ранното, като Бош.
Неговите работи са удивително съединяване на животинското и растителното,
органичното и неорганичното, човешкото и нечовешкото, мъртвото и живото.
За него всички тези категории не съществуват. Вселената е единна и процесите, протичащи в нея, в различна степен съединяват в себе си тези опозиции.
Затова елементите на неговите работи са едновременно и биоморфни, и кристалически, и растящи, и разлагащи се.
Той изобразява не повърхността на явленията, а тяхната същност, техните
закони, структурата и процесите – онова, което е недостъпно за окото на обикновения художник, но е достъпно за „знаещия”, както той се изразява, за окото
на художника аналитик. За Филонов този подход е научен, той изобразява процесите, които протичат, да речем – под кожата на човека – потокът на кръвта,
пулсацията на вените, работата на мозъка. За тази научност Филонов изчита
куп литература – от Линей и Дарвин до Маркс и Циолковски.
Мащабът на Филонов – това е цялата Вселена, от атома до безкрайността, от
миналото до бъдещето. Затова неговите работи не са класически композиции с
вписани във формата на картината елементи, а фрагменти от нещо по-голямо.
Неговите работи предполагат, че отвъд техните предели продължава безкраят.
Самият Филонов обхваща цялата тази Вселена със своя поглед и едновременно
присъства във всяка нейна малка частица. Това усещане се поражда, от една
страна, заради глобалността на замисъла – той извежда обобщаващи формули –
и заради скрупульозната изработка на всеки квадратен милиметър от платното. Филонов едновременно разглежда света и през телескоп, и през микроскоп.
Той разделя света до кваркове, а после го сглобява от тях отново. Активно се
занимава и с анализ, и със синтез в особено малки/големи мащаби. Историята
на човечеството за Филонов – това е само малка част от историята на света.
Историята на космоса, планетите, животът на тях, геохимическите и всички
останали процеси. Той едновременно е навсякъде – в миналото, в бъдещето и в
настоящето.
Естествено, всичко това не се вписва в сталинския проект. Затова от началото на 30-те години, когато съветската власт прекратява живота на всички
творчески групи и обединения и събира всички художествени сили в Съюза на
художниците, работите на Филонов тръгват съвсем зле. Неговата самостоятелна изложба в Руския музей е отменена (1930). Пресата прави „филоновщината” обект на системни нападки. Спират и редките участия в сборните изложби
и съвсем редките държавни откупки на негови работи (на съвсем ниски цени
впрочем). А самият Филонов е готов да продава само на своите, както той
счита, на родното комунистическо отечество – той нарича самия себе си кому-
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нист. Няколко пъти той общува със западни колекционери, които му предлагат
нечувани цени, и им отказва. Смята, че всичко, което е създал, трябва да живее
само в СССР.
А в това време Филонов бедства жестоко. През 30-те години той продължава
полулегално да преподава на своите адепти – по принцип безплатно. Неговото МАИ остава последното неофициално художествено обединение в СССР при
Сталин. Филонов не получава даже просешкото профсъюзно заплащане, тъй като
трябва да попълва някакви книжа, а той казва, че няма време за това – през
цялото време фанатично работи. Когато безпаричието достига съвсем безнадеждни нива, той си спомня своето първо образование – бояджийско-художественото, и приема разни поръчки от този тип, за всякаква работа с четката.
Но даже и тези предателства (от гледна точка на Филонов) не донасят пари.
Твърде силно се отличава всичко, създадено от него, от онова, което е готова да закупи държавата. И портретът на Сталин не излъчва божественост, и
заводският цех не изглежда вдъхновяващо. Като практика, Филонов месеци се
храни с чорбица от лук, моркови и картофи (реална рецепта, описана от жена
му), разработва своя аналитичен метод и нелегално обучава фанатиците, които
се стичат при него от цялата страна.
Когато започва войната, основната грижа на Филонов е опазването на неговите творби, събрани в ателието на тавана. Той постоянно дежури на покрива
през нощта. Ленинград е бомбардиран, включително и със запалителни бомби.
Тази грижа за собственото наследство няма нищо общо с обичайното безпокойство на художника за целостта на своите картини. Това е по-скоро стремеж
да се спаси един корпус необходими на човечеството знания, някакви важни
свидетелства за нещо друго. Филонов никога не е имал художнически амбиции в
традиционния смисъл на тази дума от типа – аз първи измислих и направих това.
Той в своите очи е по-скоро учен, който е открил обективни закони и е описал
непозната реалност. В рамките на тази концепция той смята, че неговите
творби са „най-интересният монумент в цялото световно изкуство”. А освен
това казва, че създава изкуство, на което ще дойдат „да се поклонят всички народи на човечеството”. Казано накратко там, на покрива, той се простудява. А
след няколко дни умира от пневмония. Тогава е декември 1941 година. Блокадата
вече протича от месеци и той е твърде слаб от недохранването. С ходатайството на неговите ученици и с помощта на Съюза на художниците Филонов е
погребан в отделен гроб на Серафимовското гробище, отляво на входа на храма
„Св. Серафим Саровски”.
Филонов завещава всички свои работи на Руския музей. Музеят приема за всеки
случай работите му, макар по време на съветския период да ги държи в хранилищата. Така или иначе, благодарение на филоновската концепция за притежаването на неговите творби в случая се получава една уникална за авангардната
живопис ситуация – практически цялото творчество на преследвания от комунистите художник остава в Русия.
Превод от руски: Венета Домусчиева

120

