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Програма на Фондация „Комунитас” и списание
„Християнство и култура“ за финансиране на
проекти за насърчаване на енорийския живот
през 2015 г.
Целта на програмата е да поощри инициативи на енории и манастири на Българската православна
църква в следните направления:
– Милосърдна дейност;
– Дейности, свързани с живота на енорията.
Могат да кандидатстват православни енории, църковни настоятелства, енорийски братства,
прицърковни организации (фондации и сдружения) и манастири на БПЦ в България.
За кандидатстване трябва да бъде изготвен идеен проект, в който да бъдат отразени:
– цел на проекта;
– основни дейности;
– очаквани резултати;
– б юджет с обосновка по всяко перо на разходите (по възможност да се представят оферти
от изпълнители);
– времеви график за изпълнението на проекта;
– информация за изпълнителя на проекта и кратко представяне;
Така описаният идеен проект трябва да е от 3 до 10 стандартни страници. Препоръчително
е проектите да бъдат на стойност до 5000 лева. През 2015 г. има възможност да бъдат
подкрепени до 10 проекта.
Проектите следва да бъдат изпратени на адреса на фондацията не по-късно от 15 юли 2015 г.
Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат одобрени от комисия, излъчена от
Фондацията. С предимство ще се ползват проекти, за които е осигурено финансиране и от
други източници за поне 1/3 от стойността на проекта.

Одобрените проекти ще бъдат обявени на 1 септември 2015 г.
Фондация „Комунитас” си запазва правото да изисква допълване или преработка на проектите, за
да бъдат приети за разглеждане. Приемането на заявките не задължава фондацията с тяхното
одобрение. Само одобрени от комисията проекти ще бъдат финансирани.
Заявките за кандидатстване изпращайте на адрес: Фондация „Комунитас“, София 1000, ул.
Неофит Рилски“ 61 или на е-мейл адрес hkultura_enorii@abv.bg
За консултации и въпроси се обръщайте на телефон 02 434 10 54 към Момчил Методиев (е-мейл:
metodievm@communitas-bg.org) или Тони Николов.
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ЮБИЛЕЙНО
Читателят има в ръцете си стотния брой на сп. Християнство и култура. Началото на списанието бе положено във (вече) достатъчно отдалечената от днешния
ден 2002 г. Тогава неговият първи редакционен екип имаше определени безпокойства ще успее ли да се утвърди и наложи в културния ни живот едно издание, което
си бе поставило трудната задача да покаже, че християнството не е просто затворена в себе си „традиция”, изгубила способността да влиза в диалог и дискусия с
една все по-отдалечаваща се от въпросната „традиция” секуларна съвременност.
Днес, след отпечатването на стотния му брой, равносметката ни показва, че
нашите съмнения не просто са преодолени, но има и с какво да се похвалим. На
първо място, българският читател може да се убеди, разгръщайки страниците на всички излезли досега броеве, че „диагностицирането” на съвременната европейска култура като „постхристиянска” е, най-малкото, проблематично.
Стотиците преводни текстове от основните европейски езици, имената на
значими християнски мислители от последните сто години би трябвало да апострофират нечии катастрофични възгледи. Би трябвало да ги апострофира и
обстоятелството, че Християнство и култура успя да привлече на страниците
с авторски материали (смело го заявявам) по-голямата част от съвременната
българска хуманитарна интелигенция. Оказа се, че тя има какво да каже и иска
да каже свое слово на територията на тази уж „преживяна” традиция.
Ако в първите години на списанието авторите в него трябваше да търсим ние,
днес вече те самите ни търсят и предлагат текстовете си. На трето място –
което е особено важно – списанието постепенно се превърна в „институция”,
имаща свой авторитет и – осмелявам се да го твърдя – определено свое влияние в живота на Българската православна църква. Търсят ни вече съвестливи
и образовани духовници, които имат свои виждания за обновяване на църковния
живот у нас. Не на последно място, чрез своя клуб за открити дискусии списанието формира и свой публичен кръг, който не просто го чете, но и желае на
живо да дискутира неговите теми.
Сто броя и тринадесет години история не са малко. Нека скептиците и „дежурните” (във всяка българска съвременност) „апокалиптици” посочат поне още
две списания у нас, които в периода от 1989 г. до днес имат толкова дълга
непрекъсната история. Вместо „да вещаем” катастрофата на „либералната
цивилизация”, ние предпочитаме да свидетелстваме и да провокираме живеещите в тази цивилизация. Възможно е да се окаже, че съвременността ни е
„постхристиянска” само защото нямаме достатъчно кураж да се изправим като
християни в нея, да поканим „обитателите ” да тръгнат към „по-дълбокото”.
Ние обаче имаме този кураж и със сигурност ще продължим да го имаме.
Калин Янакиев
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Разговор

Протойерей Николай Георгиев е роден в София. През
1989 година завършва богословие в Духовната академия в София. На 12 ноември същата година е ръкоположен за свещеник. Той е първият български духовник, който отива в Централния софийски затвор след
1989 г. и започва да проповядва там. Дълги години
служи като изповедник в затвора. Прот. Николай Георгиев е създател и председател на Дружеството за
религиозна и обществена подкрепа на лишените от
свобода (ДРОПЛС), което е част от международната
асоциация Prison Fellowship International. Регионален директор е на Prison Fellowship International за Източна
Европа и Средна Азия.

В ТЪМНИЦА БЯХ И МЕ
СПОХОДИХТЕ
С протойерей Николай Георгиев разговаря Димитрина
Чернева

Как стана така, че отидохте в затвора, защо избрахте да проповядвате
тъкмо на затворниците?
За първи път отидох в Софийския затвор през януари 1992 г. с благословението
на приснопаметния патриарх Максим. Така започна служението ми като посещаващ затвора свещеник. По-късно открихме православното понятие капелан,
тоест свещеник, който е със специално послушание – болница, затвор, училище,
детска градина, армия и т.н. Нашите затворнически капелани са на половин щат
към митрополита си и на половин щат към затвора, за да могат пълноценно да
обгрижват лишените от свобода, но в същото време да не губят жива връзка
с Църквата.
Защо избрах затворниците? От гледна точка на благовестието те са най-онеправданите хора на света. Те са доказаните грешници, сочени с пръст като престъпници, хора, презрени от обществото, понякога презирани дори от работещите в затвора, пренебрегвани от Църквата, удобно забравени от по-голямата
част от обществото. През 1992 г. нямахме никакъв опит как да благовестим в
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затвора, не знаехме как да достигнем до тези хора, можехме да използваме само
знанията и уменията си като енорийски свещеници. После постепенно придобихме някакъв опит. Открихме, че затворниците имат огромна нужда да бъдат запознати с всепобеждаващата Божия любов, с изкупителната и променяща сила
на Христа Спасителя, че ако някой има нужда от Божието присъствие, това са
не здравите, а болните, защото сам Христос казва: „Не съм дошъл да призова
праведници, а грешници към покаяние“. В Писанието има още едни Христови
думи, които ме мотивираха: „В тъмница бях и Ме споходихте... доколкото сте
сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, на Мене сте го сторили“.
Това е директна заповед към християните да посещават затворниците и да ги
водят към покаяние.
Какво заварихте в затвора, когато отидохте там за първи път, имаше ли
благовестие за лишените от свобода?
Не, нямаше. Тогава съществуваха два закона, против които се наложи да работим в продължение на седем години – Законът за изпълнение на наказанията,
в който беше записано, че лишените от свобода нямат религиозни права, и
Законът за вероизповеданията, в който категорично бе казано, че свещеникът
може да проповядва само в храмовата постройка, тоест в рамките на църквата
си. В затвора нямаше никакво благовестие. Трябваше да изграждаме всичко от
нула. Нямахме нито учебници, нито структура, нито разбиране за това как да
работим със затворниците. Не знаехме какво и как да правим. Първоначалният
ни импулс бе да създадем условия да се отслужва Света литургия в местата
за лишаване от свобода, което означаваше да се възстановят някогашните или
да се изградят и осветят нови параклиси и храмове. Това се оказа много тежък
и сложен процес, защото в затвора не може да се влиза и излиза лесно, трудно
е да се внасят и изнасят материали, всичко подлежи на строга проверка. Така
че осъществяването на идеята да създадем условия за отслужване на Света
литургия ни отне доста време.
След това дойде въпросът за собствеността – докъде се простира властта на
Българската православна църква, кой има право да служи в параклисите в местата за лишаване от свобода и пр. Трябваше да извървим този път на решаване
на всички тези процедурни трудности, тръгвайки от нулата. Силно смущаващ
бе периодът, когато овластени администратори се опитаха да ни принудят да
позволим в изградените вече православни храмове и параклиси в затворите да
служат всички регистрирани изповедания. Отчетлив знак за некомпетентност,
облечен във власт. Но тази трудност бе външна. Вътрешното ни затруднение
бе да изградим разбирането как да общуваме със затворниците, какво и как
да им говорим. Трябваше да се научим какво е позволено и какво не в затвора.
Трябваше да мобилизираме огромен брой доброволци, които да помогнат за възстановяването на параклисите, за изографисването, дърворезбата и иконографията, както и за организирането и поддържането на религиозния живот там.
Нямахме нито опитност, нито жив личен пример, с изключение на един свещеник
от Стара Загора, който е бил капелан в затвора там до юли 1947 г., когато бил
изгонен. Останалите свещеници били убити, но той успял да се спаси. Един от
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нас се срещна с него дни преди смъртта му и тази среща бе единствената ни
жива връзка със свещенослужител, служил в затвора, преди за започнат репресиите на комунистическия режим.
Как бе решен въпросът за собствеността на затворническите параклиси?
Те са канонична територия на Българската православна църква. Какво означава
канонична територия – Църквата не иска да притежава стени и подове в затвора, но там, където има осветен параклис, може да се извършва единствено и
само православно богослужение от православен свещеник, който е под омофора
на каноничния архиерей на тази област.
А какво е положението днес – във всички затвори в страната ли има параклиси?
Във всички затвори в страната има параклиси, в някои дори повече от един.
Старозагорският затвор има пет параклиса, като се имат предвид и прилежащите към затвора трудово-изправителни общежития. Във всички затвори има
свещенослужители, които получават половин възнаграждение за половинщатното си присъствие в затвора, и всичко би трябвало да е добре, след като е добре
подредено и разписано.
А добре ли е наистина? Споменахте, че на последното богослужение в параклиса на Софийския затвор освен свещениците е присъствал само един
затворник.
Да, през голяма част от службата бяхме трима свещеници, двама певци и само
един затворник. Разбира се, от време на време влизаха и излизаха различни затворници, но не беше онова, което помня до 2007 г., когато обгрижвах храма на
Софийския затвор, на затвора в Казичене и затвора в Кремиковци, където има
пригодена молитвена стая. Един от най-силните ми спомени е препълненият със
затворници параклис на Софийския затвор по време на богослужение. Доброволците едва си проправяха път до клира.
Как си обяснявате тази промяна, защо днес параклисът в затвора е празен?
Струва ми се, че проповедта ни е слаба. Като казвам слаба, имам предвид не
това, че е некомпетентна, а това, че не е много активна. Ще ми се да сме
по-активни в желанието си да достигнем до повече затворници, така че когато
чуят евангелието на Христа Спасителя, да станат част от Църквата Христова и да тръгнат по своя път към покаяние, съвършенство и спасение. Така или
иначе, процентното съотношение на ходещите на църква извън и във затвора е
горе-долу едно и също. Ако в София например при 50–60 храма на църква ходят
не повече от 7–8 хиляди души, което за двумилионна София е нищо, по същия
начин малкият брой на затворниците, които присъстват на богослужението в
параклисите, говори за ниското ниво на участие в религиозния живот.
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В какво би могла да се изразява активността на свещеника в затвора, освен в отслужването на Светата литургия и някои други тайнства?
Когато служех в затвора, редовно слагах епитрахила и обикалях абсолютно
всички килии, до които имах достъп. Понякога оставах с часове в една килия,
разговарях дълго с един човек или с цялата група в килията. Друг път се спирах
да говоря с някоя по-голяма група в коридора или на мястото за разходка, подхващахме някоя обща тема, но така или иначе, винаги започвахме и завършваме
със словата на Христос. Защото християнството е всъщност Христос и ако
аз проповядвам нещо друго, а не Христос, значи бъркам и не съм на мястото
си. Така че личното, индивидуалното пастирско душегрижие е за мен терминологичният отговор на това какво трябва да прави в затвора един православен
свещеник. Разбира се, освен всичко, речено дотук, това душегрижие включва индивидуалната подготовка на затворниците за приемане на Светото причастие.
Какво е отношението на затворниците към тайнството Покаяние или Изповед, трудно ли е да спечелиш тяхното доверие?
Правилно поведената към покаяние душа правилно разбира търсенето на Бога и
живеенето на покаянието. Няма разлика дали грешникът е в света, в манастир
или в затвор. Печеленето на души е за Бога, а не за моя лична полза или изгода.
Аз бях ръкоположен да водя Христос при хората и хората при Христос. Никога
никой не може да дръзне да отдели доказаните грешници от недоказаните такива – тоест затворниците от останалото общество по пътя на покаянието.
Затворниците ми се доверяват, когато съм искрен Христов слуга. Ако съм лицемер или „слуга негоден“, те интуитивно ме отбягват и не ми се доверяват.
В няколко затвора в страната предстои стартирането на програмата Пътешествието на затворника. Разкажете повече за тази инициатива.
Инициативата е на Световната асоциация за служение в затворите Prison
Fellowship International. В 126 държави по света има такива национални дружества, английското име на българското дружество е Prison Fellowship Bulgaria,
а българското му име – Дружество за религиозна и обществена подкрепа на
лишените от свобода или още Общество за помирително правосъдие. Целта
на Световната асоциация е до 2020 г. един милион затворници по света да се
запознаят с Евангелието на Господ Иисус Христос. Нашата цел е в България
до края на 2017 г. 4000 затворници да се запознаят със спасителното слово
на Иисус Христос. Програмата е гъвкава, тя е по-скоро информативна, а не
тежко религиозна, като последната част от нея е включването на участниците в последваща религиозна програма. Както казваме ние, нека Евангелието
да разкрие Евангелието, така че след края на курса затворниците да могат да
влязат по техен избор във воден от капелана на затвора курс – или по изучаване на Свещеното писание на Стария и Новия завет, или по катехизис, което
е естественото продължение на програмата. Целта ни е колкото може повече
затворници да узнаят кой е Господ Иисус Христос, защо е дошъл на този свят
и по какъв начин ни засяга това.
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Програмата включва няколко обучителни сесии върху Евангелието от Марк.
Защо избрахте точно това евангелие и кой ще води обучителните сесии?
Както стана ясно, програмата се казва Пътешествието на затворника. Нашият
призив към затворниците е: „Елате да чуете историята на един затворник като
вас – Иисус Христос. Тръгнете на пътешествие с Иисус от Назарет, Който
е изпитвал същите чувства като вас, изпитвал е същата болка и страдание
и както някои е бил оклеветен, преследван, обвинен, арестуван, съден, осъден
на смърт и екзекутиран, макар че е бил невинен”. Желаем затворниците да се
запознаят с историята на Христос и с Неговите слова, които са записани в
Евангелието според Марк. Това евангелие е подбрано не само като най-кратко,
а и като писано от човек, който е слушал живите разкази за Христос на св. ап.
Павел и св. ап. Петър, който също е бил в тъмница. Евангелист Марк е предал
силата на Христовото слово, силата на Неговата проповед и на апостолските
разкази за Спасителя. Това евангелие носи ясно и точно послание за онези, които
никога не са чували за Христос.
Програмата ще се осъществява с помощта на доброволци, които ще трябва да
отделят по половин ден на седмица в продължение на осем седмици, така че да
могат да посещават затвора и да споделят с лишените от свобода текстове
от Евангелието на Марк. Обучителните сесии ще бъдат водени от двама доброволци, като всяка група ще включва по десет затворници. Сайтът на Prison
Fellowship Bulgaria е: http://pfbulgaria.org/ – там има повече информация за организацията, за нашите програми и конкретно за тази програма, както и възможност желаещите да работят по нея да се запишат като доброволци.
А има ли желаещи да се включат в тази програма като доброволци?
Най-големият ни проблем е неучастието на православните християни в благовестието в затворите. Най-голямата трудност, която срещна екипът ни, е
набирането на доброволци. Въпреки активното ни участие в енорийски храмове,
в енорийски центрове и неделни училища, в Богословския факултет на Софийския
университет, в салона на Софийската митрополия, в столичната ателие-книжарница Къща за птици и други места, където се събират православни християни, твърде малък е броят на хората, които дойдоха да се включат действително
и активно в благовестието пред най-малките Христови братя, които са лишени
от свобода, но не и от достойнство, и които не искаме да лишаваме от възможността да чуят за Христос.
Смятате ли, че от страна на затворниците ще има интерес към тази
програма?
Смятам, че ще има огромен интерес. В пилотните страни, в които тази програма започна през миналата година, има неочаквана вълна от затворници, които
желаят да се запишат. Ще ви дам пример с Южна Африка, където програмата
започна в два затвора и само след половин година администрацията помоли дружеството Prison Fellowship в Южна Африка да направи същото в още 36 затвора.
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Тоест само шест месеца след началото на програмата там тя се реализира в
38 затвора.
В колко затвора ще стартира програмата в България?
Ще започнем в пет затвора – затвора в София, затворническите общежития в
Кремиковци и Казичене и затворите в Стара Загора и Враца. В тези затвори
имаме дългогодишен опит в работата с администрацията, там ни познават
добре и ние се чувстваме добре приети, самите ние също познаваме добре тези
места – и като режим, и като достъп, и като начин на работа и профил на затворниците. Мога да кажа, че това са затворите, в които нашето дружество е
развило най-голям обем от дейности и програми. Разбира се, целта ни е до края
на 2017 г. тази програма да обхване всички затвори в страната. Трудностите
са свързани, от една страна, с това, че като православни християни ние трябва
да получим благословията на Светия синод, която вече имаме, след това благословията на местния митрополит, на съответния началник на затвора, както и
на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.
Имате ли вече всички канонични и законови разрешения?
За тези пет затвора, за които ви споменах, да.
Казахте, че целта на програмата е по-скоро информативна, а не катехизаторска, че желаете да споделите със затворниците текстове от Евангелието на Марк. Това означава ли, че програмата е отворена към всички
затворници и в нея могат да се включат и доброволци, които не са православни християни?
Програмата Пътешествието на затворника е отворена за всички затворници.
В нея могат да се запишат както православни, така и неправославни християни, както и хора, които не са християни. При нас могат да дойдат и мюсюлмани, стига да искат да чуят кой е Този, за Когото говорят християните,
защото в края на краищата християнството, това е Христос. В рамките на
тази програма ние не искаме от страна на водещите да бъде оказван какъвто
и да е натиск върху затворници да се кръщават или да правят избор в живота
си тук и сега. След като курсът, запознаващ затворниците с Евангелието
според Марк, приключи, съвсем естествено негово продължение би било записването на затворниците в курсове по катехизис или по Свещено писание.
Подобни курсове вече биха могли да имат деноминационна насоченост и в тях
би могло да става дума за избор в живота, за решение, за посвещение. Но целта на Пътешествието на затворника е лишените от свобода спокойно, без
какъвто и да е натиск да се запознаят с историята на един затворник като
тях – Иисус от Назарет. Тоест да извървят своето пътешествие към познаване на евангелската история и личността на Спасителя. А за религиозното
им възрастване ще се погрижат капеланите в затворите и други доброволци,
които са подготвени за това.
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Как си обяснявате пасивността на православните християни, споменахте,
че въпреки вашата разяснителна дейност записалите се досега доброволци
са твърде малко?
Като православен свещеник искам да видя повече православни християни, ангажирани със социална мисия. Искам да видя Църквата в действие и в силата си.
Опасявам се, че посланието, което изпращаме към затворниците в момента, е
плахо и слабо. Ето, в затвор, в който има 1000 души, Българската православна
църква „роди“ осем доброволци. Това звучи несериозно и показва ниската активност на православните християни в домостроителството на спасението. Наш
дълг е да помогнем на онези, които не са чували за Христос. Ако помогнем само
една човешка душа да се спаси, ще покрием много свои лични грехове. Затова
смятам, че активното участие на православните християни е самопонятно и
естествено, да не говорим за това, че ние, свещениците в затворите, имаме
огромна нужда от помощ и подкрепа. Не говоря за пари, а за присъствие и саможертва по отношение на личното време и комфорт. Говоря за нуждата от
това да дадем добър плод, който не е виден пред човеците, но е ценен сам по
себе си. Като православни християни би трябвало да знаем, че нямаме „лиценз“
за проповед в затвора, затова, когато други християни са по-активни от нас,
трябва да се засрамим и вместо да обвиняваме инославните за активността
им, да дадем себе си в директно служение Богу. Боли ме, когато срещам активни
коментатори на дейността ни, които никога не помръдват и малкия си пръст
да помогнат, но за сметка на това остро ни критикуват за какво ли не. За мен
те само се зоват православни и бездействието им ги изобличава пред съвестта
им. Така или иначе ще бъдем хулени от част от обществото, задето се занимаваме с престъпници, но ние знаем какво гласи Божията заповед, според която
не здравият, а болният има нужда от лекар, знаем, че Христос дойде да призове
към покаяние не праведници, а грешници.
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Алексис Карел (1873–1944) е френски лекар и хирург,
носител на Нобелова награда за медицина (1912).
Завършва университета в Лион, където първоначално преподава анатомия. Шокиран от смъртта
на френския президент Карно, който е убит с нож
от италиански анархист, той разработва оригинална методика за зашиването на кръвоносните
съдове. През 1904 г. заминава за Канада, а после и за САЩ, където постъпва като асистент в
Института по физиология към Чикагския университет. От 1909 г. е член на надзорния съвет на
Института „Рокфелер”. Автор е на новаторски
разработки в областта от хирургията на аортата и е смятан за един от основоположниците на
трансплантологията. През 1935 г. пише книгата
Човекът, този непознат, която му носи световна
известност. Завръща се във Франция през 1938 г.
Работи известно време в Лурд като член на Медицинския център, който наблюдава болните, излекувани след молитвено поклонение пред Дева Мария. През 1940 г. публикува в
Рийдърс Дайджест кратка статия, посветена на силата на молитвата, която доразвива
на френски език в брошура, публикувана през 1944 г. Книгата има огромен успех и стига
до тираж от 125 000 екземпляра. Предложеният тук текст следва френското издание на
брошурата Un médecin parle de la prière.

Алексис Карел

ЕДИН ЛЕКАР ГОВОРИ ЗА
МОЛИТВАТА
Въведение
При нас, хората от Запада, разумът твърде много надмогва интуицията. Ние
определено предпочитаме интелекта пред чувствата. Науката пламти, докато
религията тлее. Ние следваме Декарт и сме изоставили Паскал.
Ето защо се стремим да развием у себе си на първо място интелекта. Що се
отнася до такива неинтелектуални дейности на духа като моралния смисъл,
усета за красиво и свято, то те биват пренебрегвани почти напълно. Атрофията на тези основополагащи дейности превръща модерния човек в духовно
сляпо същество. Подобен недъг не му позволява да бъде добър градивен елемент
на обществото. Тъкмо лошото качество на индивида обяснява рухването на
нашата цивилизация. Защото духовното е също толкова необходимо за успеха
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За молитвата

на живота, колкото интелектуалното и материалното. Ето защо е потребно
да възкресим у нас онези ментални дейности, които много повече от интелекта
придават сила на нашата личност. Най-пренебрегваната от тях е усетът за
святост или религиозният смисъл.
Смисълът на сакралното се разкрива най-вече чрез молитвата. Молитвата, подобно на усета за святото, очевидно е духовен феномен. Духовният свят обаче
се намира извън обсега на нашите техники. Как тогава да придобием положително познание за молитвата? Областта на науката изцяло припокрива наблюдаемото, но може чрез посредничеството на физиологическото да стигне до
феномените на духовното. Ето защо чрез системното наблюдение на човека,
който се моли, ние научаваме в какво се състои феноменът на молитвата, техниката на нейното извършване и нейните последици.

Какво е молитвата?
Молитвата по своята същност е порив на духа към нематериалния субстрат на
света. Като цяло тя съдържа в себе си просба, вик на тъга и искане за помощ.
Понякога тя се издига до възвишено съзерцание на иманентния и трансцендентен
принцип на всички неща. Можем да я определим и като въздигане на душата към
Бога. Като акт на любов и обожание към Този, от Когото идва това чудо на живота. Всъщност молитвата представлява невидимо усилие, насочено към Създателя
на всичко съществуващо, висша сила, мъдрост и красота, Отец и Спасител на
всеки един от нас. Далеч от това да е просто произнасяне на формули, истинската молитва е мистично състояние, в което съзнанието е погълнато от Бога.
Ето защо тя си остава недостъпна, дори неведома за философите и учените. Подобно на смисъла на красивото в любовта, тя не се поддава на книжно описание.
Простодушните усещат Бога съвсем естествено, както слънчевата топлина или
уханието на някое цвете. Ала Бог, тъй достъпен за този, който умее да обича, е
скрит за оногова, който умее само да разбира. Мисълта и словото търпят провал,
опитат ли се да опишат това. Затова молитвата намира своя най-възвишен израз
в селенията на любовта, прекосявайки непрогледната нощ на разбирането.

Как трябва да се молим?
Научили сме техниката на молитвата от християнски мистици – от свети Павел чак до свети Бенедикт – както и от множество анонимни апостоли, които
в продължение на двадесет века са въвеждали народите на Запада в религиозния
живот. Богът на Платон бе недостъпен в своето величие. Този на Епиктет се
размиваше със същината на нещата. Яхве вдъхваше по-скоро страх, а не любов.
Християнството, напротив, доведе Бог в обсега на човека. То Му даде лице. Той
стана наш Отец, наш Брат, наш Спасител. За да стигнем до Бога, вече не се
нуждаем от сложен ритуал, нито от кърваво жертвоприношение. Молитвата
стана лесна, а нейната техника – съвсем проста.
За да се молим, трябва единствено да сторим усилието да се устремим към
Бога. Това усилие е емоционално, а не интелектуално. Една медитация върху ве-
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личието на Бога не е молитва, макар същевременно да е израз на любов и вяра.
Ето защо молението следва метода на св. Жан Батист дьо Ласал1, то тръгва
от интелектуална почит, която преминава в емоционална. Независимо дали молитвата е кратка или дълга, тя наподобява разговора, който едно дете води с
баща си. „Представяме се такива, каквито сме”, ми каза един ден монахиня от
ордена на Сестрите на милосърдието, отдала над три десетилетия от живота
си в служба на бедните. Сиреч молим се, както обичаме – с цялото си същество.

Какви са различните форми на молитвата?
Що се отнася до формата на молитвата, тя варира от краткия устрем към
Бога до съзерцанието; от най-простите слова, изречени от селянката пред
изображението на голготата на кръстопътя, до великолепието на грегорианското пеене под сводовете на катедралата. Тържествеността, величието и красотата не са необходими за ефикасността на молитвата. Малцина биха могли да
се молят като св. Йоан Кръстни или св. Бернар от Клерво. Не е необходимо да си
красноречив, за да се изпълни моленото от теб. Ако за стойността на молитвата се съди по нейните резултати, тогава и най-скромните ни слова на моление
и възхвала изглеждат също толкова приемливи за Властителя на всички същества, колкото и най-красивите молитви. Формулите, произнасяни машинално, по
някакъв начин също са молитва. Както и пламъкът на една свещ. Достатъчно е
тези инертни формули или този материален пламък да символизират порива към
Бога на едно човешко същество. Молим се също и чрез деянията си: св. Алоизий
Гонзага2 казва, че изпълнението на дълга е равносилно на молитва. Най-добрият
начин да влезем в общение с Бога е несъмнено, като изпълним всецяло Неговата
воля. „Отче Наш, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята…” А
да бъде Божията воля, очевидно означава да се подчиним на законите на живота,
такива, каквито са вписани в нашите тъкани, в нашата кръв и в нашия дух.
Молитвите, издигащи се като огромен облак над земната повърхност, се различават една от друга, колкото са различни и личностите на молещите се. Но
в тях надделяват вариациите на две теми: съкрушението и любовта. Напълно
оправдано е да измолваме Божията подкрепа, за да постигнем онова, от което
се нуждаем. И все пак би било абсурдно да искаме удовлетворяването на някакъв
каприз или на нещо, което бихме могли да постигнем със собствени усилия. Досадното, натрапчиво и настойчиво искане успява. Един слепец, седнал на пътя,
започва все по-силно да вика и да говори, макар мнозина да го мъмрят да млъкне.
Твоята вяра те спаси, му казва Иисус, когато се спира. В най-възвисената си
форма молитвата престава да бъде прошение. Човекът заявява пред Властителя на всички неща, че Го обича, че Му благодари за даровете, че е готов
да изпълни волята Му, каквато и да е тя. Молитвата става съзерцание. Един
възрастен селянин бил седнал сам на последния ред в празната църква. Какво
чакате? – запитал го някой. Аз Го гледам, отвърнал селянинът, но и Той ме гледа.
1

Жан Батист дьо Ласал (1651–1719) – френски свещеник и педагог, канонизиран за дейността си в полза на
сиротните деца през 1900 г. Б. пр.

2

Алоизий Гонзага (1568–1591) – италиански йезуит, покровител на младежите и студентите, канонизиран от
Католическата църква през 1726 г. Б. пр.
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Ценността на една техника се измерва според резултатите . Всяка техника
на моление е добра, щом поставя хората в контакт с Бога.

Къде и кога да се молим?
Можем да се молим навсякъде. На улицата, в автомобила, във вагона, в учреждението, в училище, във фабриката. Но се молим най-добре в полята, планините и
горите или пък в усамотението на нашата стая. Има също така литургични молитви, които се произнасят в църквата. Ала каквото и да е мястото на молитвата, Бог заговаря на човека само ако той възвърне спокойствието си. Вътрешното спокойствие зависи както от нашето физическо и ментално състояние,
така и от средата, в която сме потопени. Мирът на тялото и духа трудно може
да се постигне в объркаността, суматохата и разпиляността на модерния град.
Днес се нуждаем от места за молитва, за предпочитане в църквите, където
градските жители да могат да намерят дори за миг необходимите физически и
психически условия за своя вътрешен покой. Не би било чак толкова трудно, нито
скъпо да се създадат подобни островчета на мира, гостоприемни и прекрасни
сред градската шумотевица. В мълчанието на тези убежища хората биха могли,
извисявайки мисълта си към Бога, да пречистят съжденията си и да получат
сили, за да понесат тежкия живот, с който ги обременява нашата цивилизация.
Едва когато стане навик, молитвата променя характера ни. Следователно трябва да се молим по-често. „Мисли за Бога по-често, отколкото дишаш”, казва
Епиктет. Абсурдно е да се молиш сутрин и да се държиш през останалата част
от деня като варварин. Кратките мисли или молението наум могат да удържат
човека в присъствието на Бога. Цялото ни поведение тогава се вдъхновява от
молитвата. Така разбрана, молитвата се превръща в начин на живот.

Какви са последиците от молитвата?
Молитвата винаги постига резултат, ако е извършена по подобаващ начин.
Човек никога не се е молил, без да научи нещо, пише Ралф Емерсън. И все пак молитвата се възприема от модерните хора като нещо отживяло, пълно суеверие,
остатък от варварството. Ние почти нищо не знаем за последиците от нея.
Какви са причините за нашето невежество? Първо, рядко се молим. Смисълът на
сакралното е на път да се заличи сред цивилизованите хора. Вероятно броят на
французите, които се молят всекидневно, не надхвърля 4–5 %. На второ място,
молитвата е често безплодна. Защото повечето от тези, които се молят, са
егоисти, лъжци, горделивци, фарисеи, неспособни на вяра и любов. И най-накрая,
последиците от нея, дори когато се случат, често ни убягват. Отговорът на
нашите просби и на нашата любов обикновено ни се дава бавно и неусетно,
почти нечуто. Тихият глас, който нашепва отговора дълбоко в нас, лесно бива
заглушен от шумовете на света. Материалните резултати от молитвата също
са неясни. Обичайно те се смесват с други явления. Малцина, дори сред свещениците, имат възможността да ги наблюдават по конкретен начин. А лекарите,
поради липса на интерес, често оставят всичко това да отмине, без да проучат
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случаите, които са в полезрението им. Наблюдателите са объркани и от факта,
че отговорът не винаги е свързан с очакваното. Например някой, който иска да
бъде излекуван от органична болест, си остава болен, но преживява дълбоко и
необяснимо морално преобразяване. Въпреки това навикът да се молим, макар и
да е изключение, си остава често срещано явление в групи, останали верни на
отческата религия. Тъкмо сред тези групи дори и днес е възможно да се проучи
въздействието на молитвата. Сред нейните безбройни последици лекарят не
може да не забележи и такива, които са психофизиологически и лечебни.

Как молитвата ни въздейства?
Молитвата въздейства върху духа и тялото по начин, зависещ от нейното качество, интензивност и честота. Лесно е да се разпознае каква е честотата
на молитвата, а в някаква степен и нейната интензивност. Самото  качество
обаче си остава неизвестно, защото не разполагаме със средство да измерим
вярата на другия и способността му да обича. И все пак начинът, по който
живее този, който се моли, може да хвърли светлина върху качествата на молението, отправено към Бога. Дори когато молитвата е със слаба стойност и
се състои само в машинална рецитация на формули, тя упражнява въздействие
върху поведението. Тя укрепва едновременно усета за сакралното и моралния
смисъл. Местата, където се отправя молитва, се характеризират с устойчивост на чувството за дълг и отговорност, с по-малко ревност и злост, с повече
доброта спрямо другите. Доказано е, че при еднакво интелектуално развитие
характерът и моралът са по-издигнати сред онези, които се молят, отколкото
сред онези, които не се молят.
Когато молитвата е обичайна и наистина ревностна, нейното въздействие проличава съвсем ясно. То малко наподобява на въздействието на някоя жлеза с
вътрешна секреция, като тироидната или надбъбречната жлеза например, които
предизвикват ментална и физическа трансформация. Промяната се извършва
постъпателно. Все едно, че в дълбините на съзнанието лумва пламък. Човекът
се вижда такъв, какъвто е. Той открива своя егоизъм, алчност, грешките в
преценките си, своята горделивост. И е склонен да изпълни моралния си дълг.
Стреми се към интелектуално смирение. Така пред него се отваря царството на Благодатта… Малко по малко настъпва вътрешно успокоение, хармония
между невронните и морални дейности, по-голяма закалка спрямо бедността,
клеветата, грижите и способността да понесеш, без да падаш духом, смъртта
на близките си, болката, болестта, смъртта. Ето защо лекарят, който вижда
болен да се моли, може само да се радва. Утехата, породена от молитвата, е
могъща подкрепа за терапията.
И все пак молитвата не трябва да се уподобява на морфин. Защото, докато успокоява, тя осигурява цялостния интегритет на менталните дейности и разцвета
на личността. Понякога и на героизма. Молитвата белязва верните с особен печат. С чистота на погледа, спокойна сдържаност, ведра радост на изражението,
мъжествено поведение, а когато е наложително – с приемане на смъртта като
войник или мъченик. Всичко това предава присъствието на съкровището, скрито
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в дълбините на органите и на духа. Под нейното въздействие дори невежите, закъснелите в развитието си, слабите и ненадарените използват по-добре своите
интелектуални и морални сили. Молитвата издига хората над онова ментално
състояние, което им се пада по наследство или по образование. Този контакт с
Бога ги просмуква с мир. И мирът струи от тях. За съжаление днес в света има
безкрайно малко индивиди, които знаят да се молят по ефективен начин.

Какви са резултатите от молитвата?
Лечебните ефекти на молитвата са привличали вниманието на хората през
всички епохи. Дори и днес в средите, в които се молят, често се говори за изцеления благодарение на горещи молитви, отправени към Бога или неговите светци. Ала когато става дума за болни, излекували се спонтанно или след неуспешно
лечение, е наистина трудно да узнаем кое наистина е предизвикало изцелението.
Едва в случаите, в които всяка терапия е претърпяла провал, резултатите от
молитвата могат наистина да се констатират. Медицинският център в Лурд
оказа голяма услуга на науката, разкривайки тези излекувания. Молитвата понякога може да има експлозивен характер. Болни са били излекувани почти веднага от такива заболявания като лупус (вълчанка), рак, бъбречни инфекции, язви,
белодробна, костна или перитонеална туберкулоза. Явлението протича почти
винаги по един и същи начин. Голяма болка. Сетне идва усещането, че си излекуван. И след няколко секунди или часове симптомите изчезват, а анатомичните
увреждания се възстановяват. Чудото се характеризира с крайно ускоряване на
нормалните процеси на излекуване. Подобно ускоряване не е било забелязвано
никога досега от хирурзи и физиолози в течение на тяхната практика.
За да се случат подобни явления, не е необходимо болният да се моли. Малки
деца, все още неспособни да се молят, и невярващи са били излекувани в Лурд.
Но в близост до тях някой се е молил. Молитвата, извършена за друг, е винаги
по-плодотворна, отколкото тази, извършена за теб самия. Ето защо от интензитета и качеството на молитвата зависят и нейните последици. В Лурд чудесата, случващи се днес, са доста по-редки, отколкото преди четиридесет или
петдесет години. Защото болните вече не попадат в атмосферата на онова
духовно приемане, каквото е имало преди. Поклонниците са станали туристи, а
техните молитви – много по-малко ефикасни.
Такива са резултатите от молитвата, за които аз имам известно познание.
Редом с тях има и множество други. Историята на модерните светци изобилства с чудодейни факти. Няма съмнение, че повечето от чудесата, приписвани,
примерно, на кюрето от Ар, са с доказана истинност. Тази съвкупност от феномени ни въвежда в един нов свят, чието изследване все още не е започнало и
то ще бъде благодатно на изненади. Онова, което вече знаем със сигурност, е,
че молитвата има осезаеми последици.
Колкото и това да изглежда странно, би трябвало да приемем като нещо истинно думите: „искайте, и ще ви се даде, хлопайте, и ще ви се отвори”.
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Какви са мястото и силата на молитвата?
Всъщност всичко се случва, все едно че Бог чува човека и му отговаря. Последиците от молитвата не са илюзия. Не трябва да свеждаме смисъла на сакралното до тревогата, която човек изпитва пред заобикалящите го опасности и
пред тайните на всемира. Нито пък да превръщаме молитвата в успокоителна
напитка, в лек срещу нашия страх от страданието и смъртта. Какъв тогава
е смисълът на сакралното? И какво място самата природа отрежда на молитвата в нашия живот? Това място всъщност е доста значимо. В почти всички
епохи хората от Запада са се молили.
Античният град е бил в основата си религиозна институция. Римляните са
издигали навсякъде храмове. Нашите предци от Средновековието са покрили с
готически катедрали и параклиси земята на християнството. Дори в наши дни
над всяко село се извисява камбана. Тъкмо чрез църквите, както чрез университетите и фабриките, поклонниците, дошли от Европа, са наложили в Новия
свят западната цивилизация. В хода на нашата история да се молиш е било също
толкова елементарна потребност, както да завоюваш, да работиш, да изграждаш или да обичаш. Смисълът на сакралното е импулс, дошъл от дълбините на
нашата природа, той е основополагаща дейност. Неговите вариации в човешката група почти винаги са били обвързани с други основни дейности – с моралния
смисъл, с характера и най-вече с усета за красивото. Тази тъй важна част от
нас самите ние позволихме да атрофира и дори да изчезне.
Трябва да помним, че човека го дебне опасност, реши ли да остане в плен на
фантазията си. За да успее, животът трябва да следва неизменни правила, зависещи от самата му структура. Излагаме се на сериозен риск, когато оставяме
да погине някоя основополагаща наша дейност, била тя от физиологично, интелектуално или духовно естество. Например липсата на движение на мускулите
и костната система у някои интелектуалци е също толкова катастрофална,
колкото и атрофията на интелекта или на моралния смисъл у някои атлети. Има
многобройни примери за плодовити и силни семейства, които започват да създават само дегенерати или изчезват след загубата на отческата вяра или на
култа към честта. Нашият дълъг опит показва, че загубата на морален смисъл
или на смисъла за сакралното е сред множеството съществени елементи, които
водят една нация до упадък или до нейното поробване от чужденци. Падението
на антична Гърция е било предшествано от аналогичен феномен. Очевидно е, че
премахването на ментални дейности, желани от природата, е несъвместимо с
жизнения успех.
На практика моралните и религиозни дейности са обвързани едни с други. Моралният смисъл набира сила веднага след смисъла на сакралното. Човекът не е
успял да изгради, както е искал Сократ, морална система, независима от всяка
религиозна доктрина. Обществата, в които изчезва потребността от молитва,
не са далеч от израждането. Ето защо всички цивилизовани хора – невярващи,
както и вярващи – би трябвало да са заинтересовани от развитието на всяка
основна активност, на която е способно човешкото същество.
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За молитвата

Поради каква причина смисълът на сакралното играе толкова важна роля за жизнения успех? Чрез какъв механизъм молитвата ни въздейства? Тук ние напускаме
областта на наблюдението и се отправяме в тази на хипотезата. Но хипотезата, дори и дръзка, е необходима за напредъка на познанието. Трябва преди всичко
да си припомним, че човекът е едно неделимо цяло, съставено от тъкан, органични течности и съзнание. Ето защо той не е напълно разбираем в четирите
измерения на пространство и време. Защото съзнанието, дори и да пребивава
в органите ни, в същото време пробива физическия континуум. От друга страна, живото тяло, което ни изглежда независимо от своята материална среда,
тоест от физическия свят, всъщност е неделимо от нея, доколкото е свързано
с тази среда чрез непрестанната си нужда от кислород, добиван от въздуха и
от храните, които му предлага земята. Не е ли тогава позволено да вярваме, че
сме потопени в духовна среда, без която не можем, както материалният свят
не може без въздух и вода? И че тази среда не е друго, освен иманентното битие във всички битиета, онова, което ги трансцендира и което наричаме Бог?
Молитвата би могла да се възприеме като действаща сила в естествените
отношения между съзнанието и присъщата му среда, подобно на биологичната
дейност, зависима от нашата структура. С други думи, като нормална функция
на нашето тяло и на нашия дух

В обобщение и заключение…
Накратко, смисълът на сакралното придобива особено значение спрямо останалите дейности на духа. Защото той ни поставя в комуникация с безмерната
тайнственост на духовния свят, тъй като чрез молитвата човекът отива към
Бога, а Бог влиза в него. Молитвата е нещо неминуемо за нашето оптимално
развитие. И ние не би трябвало да възприемаме молитвата като акт, на който
се отдават само слабите духом, просяците или страхливците. „Срамно е да се
молиш”, пише Ницше. Всъщност не е по-срамно да се молиш, отколкото да пиеш
или да дишаш. Човекът се нуждае от Бога, както се нуждае от вода и кислород.
Обвързан с интуицията, с усета за красиво и със светлината на разбирането,
смисълът на сакралното придава на личността възможност за пълноценно развитие. Няма съмнение, че успехът в живота зависи от цялостното развитие на
всяка от нашите физиологични, интелектуални, емоционални и духовни дейности. Духът е едновременно разум и чувство. Трябва да обичаме красотата на
науката, но също и красотата на Бог. И трябва да слушаме Паскал със същото
усърдие, с което слушаме Декарт.
Превод от френски: Тони Николов
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СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА –
ПО СЛЕДИТЕ НА НЕГОВИТЕ
СВЕТИ МОЩИ
Опит за изворова интерпретация на съдържанието на
открития реликварий в старата църква на манастира „Св.
Йоан Предтеча” на едноименния остров срещу Созопол

Тази година ще се навършат пет години от едно значимо за църковно-духовния
живот у нас събитие – откриването на частици от предполагаемите мощи на
св. Йоан Предтеча и Кръстител. На 28 юли 2010 г. екип от археолози под ръководството на проф. К. Попконстантинов при разкопки на манастирския комплекс
„Св. Йоан Предтеча”, разположен на едноименния остров срещу Созопол, откри
реликварий с шест човешки и три животински костици (sic!). На базата на
открития в близост друг малък реликварий с надписи „Господи, помагай на своя
раб Тома”, „на св. Йоан” и „24 юни” беше направено предположението, че частиците във втория реликварий са именно на св. Йоан Предтеча.1 Реликварият
с частиците е открит под олтара на по-стария храм на острова. Направеният
впоследствие въглероден анализ на една от костиците в Оксфорд, както и ДНК
анализът на три от костиците, направен в Копенхаген, показаха, че се касае за
1

Виж например: Захариева, М. Мощите на св. Йоан Кръстител. – Българи, бр. 3-4, 2010, с. 44.
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човек, живял през I в. от р. Хр., което подкрепя хипотезата, че това наистина са
частици от мощите на св. Йоан Предтеча.2 Събитието беше широко отразено
както от българската, така и от международната преса, името на Созопол и
България влезе в световните новини, но пет години по-късно много от въпросите, свързани с това откритие, остават и търсят своите отговори, най-вече
поради прекъснатото предание и липсата на памет за принадлежността на
мощите в олтара на островния храм, както и поради липсата на преки писмени
указания за техния произход.
Настоящата статия, в която с помощта на историческите извори се проследява накратко съдбата на мощите на св. Йоан Предтеча през вековете, предлага
една нова интерпретация на откритието. И по-конкретно се изказва хипотезата, че освен мощи на св. Йоан Предтеча реликварият от Созопол вероятно
съдържа и мощи на св. пророк Елисей (IХ в. пр. Хр.). Надяваме се статията да
послужи за основа и да подпомогне бъдещи изследвания по въпроса.
Св. Йоан е последният старозаветен пророк, наречен Предтеча и Кръстител
заради това, че открива на избрания израилски народ Иисус Христос като Месия – Спасител, и след това Го кръщава във водите на река Йордан. Води изключително строг аскетичен живот, като непрекъснато призовава еврейския народ
към покаяние, подобно на всички старозаветни пророци: „покайте се, защото
се приближи Царството Небесно” (Мат. 3:2). Същевременно той непрекъснато изобличава греха, като изобличението му е насочено към всички слоеве на
населението и най-вече към управляващите. На такива изобличения е подложен
и самият цар Ирод Антипа и неговата незаконна съпруга Иродиада, с която
го свърза кръвна родствена връзка. Заради тези свои изобличения св. Йоан е
хвърлен в тъмница. Сам Господ Иисус Христос казва за св. Йоан, „че няма по-голям от него между родените от жена” (Лук. 7:28). Неговата праведност става
жертва на интригите и прищевките на Иродиада и на нейната дъщеря Саломе.
На един пир Саломе, подучена от майка си, иска от Ирод, който неблагоразумно
обещава да изпълни едно нейно желание, да отсече главата на св. Йоан Предтеча и да  я поднесе. Ирод изпълнява желанието на Саломе и св. Йоан Предтеча е
посечен в тъмницата, а пречестната му глава е поднесена на блюдо на Саломе,
която я предава на майка си.3 Учениците на св. Йоан отнасят тялото му и го
погребват (Марк. 6:29). От евангелския текст се вижда, че главата на светеца
остава у Иродиада (Вж. Мат. 14:1-12). Според Преданието главата на св. Йоан и
2

Човешките костици, открити в реликвария, са съответно части от: метакарпална кост (част от пръст на дясна ръка), глезенна кост, лъчевата кост, черепно-лицева кост, кътник, и ребро. Материал за въглеродния анализ
беше извлечен само от една от костиците – метакарпалната. Вж.: Brooke, Ch. Bring me the knuckle of John
the Baptist: Scientists claim ‘positive’ tests on 1st century relics which are from one man, from the right place and
right time. – „Mail Online”, 15 June, 2012. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2159578/John-Baptist-bonestheory-Scientists-claim-positive-tests-1st-century-relics.html, достъп 27.03.2015. На ДНК тест бяха подложени 3
частици от мощите: Вж.: Bones in Bulgaria may be of John the Baptist: study http://phys.org/news/2012-06-bonesbulgaria-john-baptist.html достъп 25.03.2015.
3

Нито един от изворите не дава точната дата на случилото се, но на базата на сравнения с други важни събития от историята, както и на текстовете от Мат. 14:1-12; Марк. 6:14-27 и Лук. 9:9, се предполага, че това се е
случило 28-29 г. сл. Хр. Църквата както на Изток, така и на Запад вероятно още от V–VІ в. отбелязва със строг
пост на 29 август това събитие. Що се отнася до годината, в която св. Йоан Предтеча е хвърлен в тъмница, пак
условно се приема, че това е станало в 27 г. сл. Хр. (Мат. 4:12; Марк. 1:4).
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след отсичането  продължила да изобличава Иродиада, което я принудило да се
разпореди тя да бъде заровена на тайно място.
Първото и най-важно свидетелство за това къде е погребано тялото на св.
Йоан Кръстител ни дава църковният историк Руфин Аквилейски (345–410). Като
описва изстъпленията на езичниците срещу християните през 361–362 г., по
време на царуването на император Юлиан Отстъпник (355–363), той ни съобщава, че тялото на св. Йоан било извадено от гроба му в Севастия и изгорено,
след което прахът от изгореното тяло изчезнал.4 За радост част от мощите
на св. Йоан били спасени от преминаващите по това време монаси от манастира на Филип Йерусалимски.5 Свидетелството е много важно за проблема, с който се занимава настоящето изследване, затова ще го приведем тук накратко:
По времето на император Юлиан ... в Севастия, град в Палестина, езичниците
превзеха гробницата на св. Йоан Кръстител: те първо разпръснаха костите му,
но след това ги събраха отново, за да ги изгорят; те смесиха свещената пепел
с пръст и разпръснаха всичко по полята и по селата. Но по Божи промисъл, там
преминаха няколко монаси от манастира на Филип, човек Божи... Те се смесиха с
тези, които събираха мощите, за да ги горят и с голямо старание и благочестие
събраха част от мощите и скришом се отдалечиха, като ги занесоха на светия
отец Филип, за да бъдат почитани...6 Подобно свидетелство ни дава бл. Йероним
(347–420), когато около 390 г. пише своите коментари върху пророк Малахия.
Там, където става въпрос за Севастия (евр. Шомрон), столицата на провинция
Самария, се казва: „където се пази тялото на св. Йоан Кръстител”7. Трябва да
отбележим, че самата мъченическа смърт на светеца, по свидетелството на
Йосиф Флавий (37–100) и Евсевий Кесарийски, е станала в Махерон, крепост на
изток от Мъртво море.8 Пренасянето на тялото и погребването му в отдалечената Севастия се обяснява с това, че Севастия не се намирала под управлението на Ирод и той нямал правомощия там, така учениците били сигурни, че
тялото няма да бъде подложено на повече поругания.9
Почти същото ни съобщава и Филосторгий (368–433) в своята Църковна история, без обаче да споменава, че част от мощите са спасени от преминаващи по
волята Божия монаси.10 Една изключително интересна и важна подробност от
описанието на Филосторгий е, че освен мощите на св. Йоан Кръстител езичниците извадили и мощите на св. пророк Елисей, които били положени в близост и
заедно с тези на св. Йоан Предтеча ги смесили не само с пръст, но и с костите
4

Rufini Aquileiensis Presbyteri, Historiae Ecclesisticae, II, 28, PL 21,

5

536.

Ibid.

6

Ibid.

7

Eusebii Hieronymi. Commentariorum in Michaeam prophetam, PL 25, 1156.

8

Flavius Josephus, Antiquities, XVIII, 5, 2. Flavius Josephus, The complete work of Josephus. Complete and
Unabridged (transl. W. Whiston), 1981; Ευσεβίου Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία, PG 20, 116. Виж също:
Dumergue, E. Machaerus, the Prison-house of John the Baptist: Its Geographical and Biblical Locality Identified,
London, 1875; Dyer, Ch., G. Hatteberg, The new Christian traveler’s guide to the Holy land, Chicago, 2006, p. 206.

9

Du Cange,Traité historique du chef de S. Jean-Baptiste. Paris, 1665, p.171-172;

10

Philostorgius, Hist. eccl. VII 4. Philostorgius, Church history (transl. and notes Ph. Amidon), Atlanta, 1994, p. 92-

93.
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на животни (sic) и ги изгорили.11 За това, че езичниците извадили не само мощите на св. Йоан Предтеча, но и на св. пророк Елисей и ги смесили с животински
кости, говори и Никифор Калист (1268–1328).12 Сведението се потвърждава и от
блажени Теодорит (386–457), както и от Пасхалната хроника (VII в), без обаче да
споменава за пророк Елисей.13 За по-нататъшната съдба на спасените части от
мощите на св. Йоан Предтеча ни съобщава Руфин Аквилейски. Той казва, че след
като монасите отнесли спасеното от тях на игумена на манастира о. Филип,
той се разпоредил дякон Юлиан да ги отнесе на св. Атанасий Александрийски
(298–373). Св. Атанасий приел светинята с голяма радост и „прозорливо я съхранил за бъдещите поколения”.14 Вероятно освен монасите при оскверняването на
гробницата на св. Йоан Предтеча са присъствали и други християни, които са
събирали частици от мощите на светците, защото през 377 г. един римски офицер, Флавий Рааман, основал мартириум на св. Йоан Кръстител в Палестина, където според мнозина изследователи били положени и мощи на светеца.15 Блажени
Теодорит пише, че част от свещената пепел от изгорените мощи на св. Йоан
Предтеча била изпратена не само на св. Атанасий Александрийски, но и на други
църкви и сам той бил получил от нея.16 В тази връзка вероятно стои и съобщението, че през 1145 г. монасите от построения от кръстоносците манастир
в Севастия се сдобили със сребърен реликварий, в който се намирали частици
от мощите на св. Йоан Предтеча, примесени с пепел и въглени.17 По-късно този
реликварий ще бъде пренесен в Западна Европа в замяна на финансова помощ за
реконструкцията на църквата на св. Йоан Предтеча в Севастия. 18
Но да се върнем към събитията от IV в. Не след дълго унищожената при император Юлиан Отстъпник гробница на светеца в Севастия била възстановена. Бл.
Йероним, като описва поклонничеството на своето духовно чедо св. Паула през
385–386 г. до Светите земи, споменава за мартириумите на св. Йоан Предтеча,
пророк Елисей и пророк Авдий в Севастия, където се извършвали множество
чудеса и изцеления. Той казва, че там били изложени за поклонение останки на
тримата светци.19 Дали става въпрос за частици от мощите, за събрана пепел
от тяхното изгаряне, или просто за поклонение на самите гробници в Севастия,
без там да има наличие на мощи, е трудно да се определи, тъй като и самите
текстове на бл. Йероним, както и някои от последващите свидетелства дават
противоречиви сведения за обекта на поклонение. Така например Петър Дякон
от манастира Монте Касино, като използва през ХI в. недостигнала до нас част
11

Ibid.

12

Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθοπούλου, Εκκλησιαστική Ιστορία, PG 146, 476.

13

Theodoretus, Cyrensis episcopus, Historia Ecclesiastica, PG 82, 1092; Χρονικόν Πασχάλιον, PG 92, 740

14

Rufini, Op. cit., II 28, PL 21, 536. Виж също: Reynolds, H. John the Baptist, London, 1874, р.478. През 396 г.
император Теодосий построил в Александрия храм, в който пепелта от мощите и останалите частици от тях,
дадени на св. Атанасий, били изложени.
15

Sivan, H. Palestine in Late Antiquity, Oxford, 2008, p. 102-103

16

Reynolds, H. Op. cit., р.478.

17

Regesta regni Hierosolymitani (1097 – 1291) (ed. R. Roehricht), Oeniponti: Libraria Academica Wagneriana,
1893, № 235.
18

Pringle, D. The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A Corpus, Cambridge, 1998. Vol. 2, p. 285

19

Eusebii Hieronymi. Epistolae 108. 13, PL 22, 889; Ерistolae 46. 12, PL 22, 491.
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от Пътеписа на иберийската поклонничка Егерия, която през 381–383 г. прави
поклонническо пътуване до Светите земи, казва, че в Севастия се покояло тялото на св. Йоан Предтеча, на пророк Елисей и на пророк Авдий.20 Йоан Фока (последната четвърт на ХII в) говори за пепел от мощите на светеца, изложена за
поклонение там21, докато руският игумен Даниил (началото на ХII в.) споменава
само за гроб, но не и за мощи.22 Йоан Фока, както и поклонникът Теодорих, който
петнадесет години преди Фока, през 1170 г., посещава Севастия, говорят освен
за пепел от мощите на светеца и за неговата лява ръка, която била изложена
за поклонение в гробницата му.23 Оттук ръката на светеца вероятно е била
пренесена в манастира „Св. Йоан Предтеча” на р. Йордан. За това се споменава
в един извор от 1335 г., където се казва, че лявата ръка на светеца се пазила в
манастира в кипарисов кивот.24 Интересно е, че въпреки посочения по-горе извор
от 1335 г., който е потвърден от свидетелство от 1349 г.25, че лявата ръка на
светеца все още се намира в манастира, имаме едно съобщение от 1323 г., според което тя била пренесена от един поклонник в гр. Перпинян, Франция. През
1407 г. там бил свикан специален епископски събор, който да разгледа извършващите се чудеса и изцеления от ръката на св. Йоан и който потвърдил, че това
действително е лявата ръка на светеца.26 Тази реликва и до днес се съхранява
в катедралния събор в Перпинян. Трябва да посочим, че тук едва ли става въпрос за фалшифициране на реликвата, а по-скоро за пренасяне част от ръката, и
както обикновено се случва, частта се асоциира с цялото. Така е и с повечето
от останалите части от мощите на светеца, включително и с неговата глава.
Съдбата на дясната ръка на св. Йоан Предтеча също представлява интерес за
нашето изследване, тъй като още в първи век тя била отделена от тялото. В
същото време в реликвария от островния манастир край Созопол има костици от
ръка. Според преданието на Църквата свети апостол и евангелист Лука е този,
който отделил от мощите на св. Йоан Кръстител неговата десница, с която бил
кръстен Иисус Христос, и я пренесъл в Антиохия.27 Въпреки желанието на византийците да пренесат десницата на светеца в Константинопол, особено след падането на Антиохия през VII в. в ръцете на арабите, това им се удава едва в Х в.
по време на управлението на император Константин VII Багрянородни (912–959).
20

Petri Diaconi, Ejusdem liber de locis sanctis, PL 173, 1128.

21

Иоанна Фоки, Сказание вкратце о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, также Сирии, Финикии и
о св. местах Палестины конца XII в. – Православный Палестинский Сборникь, СПб, 1889. т. 8. Вып.2, с. 39-40.
22
Житие и хожение Данила игумена 1106-1107 г. – Православный Палестинский Сборникь, СПб., 1885, Вып.
3 и 9, с. 96
23

Иоанна Фоки, Сказание вкратце...с. 39-40; Theodoricus, Libelus de locis sanctis. – In: Itinera Hierosolymitana
Crucesignatorum. Temporare Regnum Francorum 1100 -1087. (ed. Sabino de Sandoli), Jerusalem, 1980, Vol. 2, p.
374

24

Roеhright, R. Le pèlerinage du moine augustin Jacques de Vérone (1335). – Revue de l'Orient latin, 1895, Vol.
3, p. 211

25

Става въпрос за свидетелството на Стефан Новгородски. Виж: Majeska G.Russian Travelers to Constantinople
in the 14th and 15th Cent, Washington, 1984, p. 45

26

Kalavrezu, I. Helping Hands for the Empire: Imperial Ceremonies and the Cult of Relics at the Byzantine Court. –
In: Byzantine court culture from 829 to 1204 (ed.Henry Macuire), Washington, 1997, p.69 и сл. и специално бел. №
67; Acta Sanctorum, Junii, t. IV, p. 773-776.

27

Smith, T. Alberto Aringhieri and the chapel of saint John the Baptist: Patronage, Politics, and the Cult of Relics in
Renaissance Siena , Florida, 2002, p.171
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Според свидетелството на Йоан Скилица един дякон на име Йов буквално откраднал ръката на св. Йоан Предтеча от Антиохия и я занесъл до Халкидон, където
я посрещнал патриарх Полиевкт с множество императорски сановници и тържествено я пренесли в двореца на императора в Константинопол.28 За това, че
дясната ръка на светеца е била изложена в императорския дворец, ни съобщава
и Теодор Дафнопат (Х в.) в своето Паметно слово за пренасянето от Антиохия
на досточтимата и честната ръка на светия славен пророк и кръстител Йоан.29
Теодор Дафнопат в това свое слово, като разказва и за това как св. ап. Лука взел
десницата на св. Йоан от Севастия и я отнесъл в Антиохия, прави и една интересна интерпретация на случая с изгорените мощи на светеца от езичниците,
като пише, че тялото на св. Йоан Предтеча предварително било подменено с
тялото на друг и по този начин било съхранено. Трябва да се има предвид обаче
фактът, че неговите думи са твърде отдалечени хронологично от случилото се в
Севастия в средата на IV в. и не могат да бъдат приети за достоверни.
През ХIV в. дясната ръка на св. Йоан Предтеча се съхранява в манастира „Св.
Богородица Перивлептос” в Константинопол, за което свидетелстват мнозина
от руските поклонници като Стефан Новгородски, дякон Зосима и др.30 Много
интересно сведение за десницата на св. Йоан ни дава испанският посланик Руй
Гонсалес де Клавихо, който през 1401 г. посещава манастира Перивлептос и има
възможност да се запознае отблизо с ръката на св. Йоан. Той казва, че тя е
положена в тънък обков (реликварий) от злато, но палецът липсва.31 Тази липса
се обяснява с една легенда от времето, когато ръката е била в Антиохия. Там
имало един звяр, на който езичниците принасяли човешки жертви. Местен християнин, който трябвало да даде в жертва дъщеря си, горещо се помолил пред
десницата на светеца и откъснал палеца, който впоследствие хвърлил в устата
на звяра и той умрял... Клавихо описва и видяна от него втора ръка на светеца
в същия манастир, която обаче била само от рамото до китката на ръката, но
без дланта и пръстите. Той по всяка вероятност греши, защото лявата ръка
още от началото на ХIII в., както вече споменахме, се намира във Франция.32
Съдбата на десницата на светеца в общи линии след това е известна – след
завоюването на Константинопол от османските турци тя влиза в съкровищницата на султаните. През 1484 г. султан Баязид II я дарява на Ордена на йоанитите – рицарския орден в Родос, за да спечели благоразположението им.33 След
превземането на Родос от турците през 1523 г. ръката била пренесена в Малта.
В съхранилото се описание оттам се казва, че това е китката на дясната ръка

28

Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum (ed. I. Thurn), CFHB, vol.5, Berlin, 1973, XI,14, p.245,

29

Словото на Теодор Дафнопат се е запазило в един кодекс на манастира Пантократор на Св. гора. Виж:
Θεόδωρος ο Δαφνοπάτης και Ασηκρήτης, Ι. Μ. Παντοκράτορος, Κώδ. 6, Λόγος ΚΔ΄, φυλ. 100-106. Виж също: Латышев, В. Две речи Феодора Дафнопата. – Православный Палестинский Сборник, вып. 59, СПб, 1910.
30

Majeska, G. Russian travelers… p.278.

31

Bruun, P. Constantinople, ses sanctuaries et ses reliques au commencement du XV siede: Fragment de l’Itinerario
de Clavijo, Odessa, 1885, p. Виж по-подробно: Kalavrezu, I. Helping Hands... р.69 и особено бел. 67.
32

Ibid.

33

Kalavrezu, I. Helping Hands…, p. 68-69.
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и запазени на нея три пръста.34 От Малта през 1799 г. ръката е пренесена заедно с част от Кръста Господен в Русия. След Октомврийската революция според
преданието десницата е пренесена първо в Естония, после в Дания и след това в
Берлин.35 Там е предадена на краля на Сърбия Александър I Караджорджевич и след
различни премествания из Сърбия се установява трайно в манастира Цетине.
Същевременно в двореца Топ Капъ в Истанбул също се съхранява една десница,
такава имаме и на Запад, която била изпратена от кръстоносците във Франция, след като превзели града.36 Според боландисткия изследовател Папебрук37
става въпрос за кост от ръката, а не за дланта с пръстите.38 Катедралният
събор в Сиена също претендира, че притежава дясната ръка на св. Йоан Предтеча. Интересното е, че на реликвария в Сиена, в който се намира десницата,
има надпис на кирилица с упоменаване името на св. Сава архиепископ Сръбски,
който по предание получил ръката в Никея през 1219 г.39 В манастира Дионисиат
на Света гора също се пази част от десницата на светеца, която по предание
била дарена от великия драгоман на Високата порта, който тайно я взел от
съкровищницата на султана.40 Също така част от десницата на св. Йоан Предтеча се е намирала доскоро (сега е в патриаршията в Истанбул) в манастира
на о. Антигони в Мраморно море41, по предание дарена на манастира от патриарх Методий I (843–847). И в Студийския манастир42 се е съхранявал един пръст
на светеца, донесен през VI в. от поклонницата Текла. Пръст от ръката на св.
Йоан се пази и в катедралния събор „Св. Йоан Богослов” в Никозия (Кипър), във
Ватопедския манастир на Света гора (подарен от манастира Дионисиат), в
скита на св. Йоан Предтеча близо до Верия (също подарен от манастира Дионисиат), в Метеорските манастири „Варлаам” и „Св. Стефан”, в манастира „Св.
Власий” в Трикала, в манастира „Свети Архангели” на о. Серифос от Цикладските острови в Гърция и др.
Особен интерес за нашето кратко изследване представлява главата на св. Йоан
Предтеча, тъй като реликварият от Созопол освен костици от пръст и др. части
от тялото съдържа зъб и лицева кост, които също се предполага, че са на св. Йоан
Предтеча. Както видяхме в началото, след отсичането на главата на светеца
34

Abela, G. Della descrittione di Malta Isole nel Mare Siciliano con le sue antichità, ed altre notitie, Malta, 1647.

35

По-подробно за странстването на ръката на св. Йоан от Истанбул до Родос през Малта и Русия до Цетине
виж: Sinkevic, I. Afterlife of the Rhodes hand of St. John the Baptist. – In: Byzantine images and their afterlives.
Essays in honor of Annemarie Weyl Carr. (ed. L. Jones), Surrey – Burlington, 2014, p.125-144.
36

Andrea, A. Contemporary Sources for the 4th Crusade, Boston, 2000, p. 236

37

Даниел ван Папебрук (+1714 г.), един от основателите на ордена на боландистите (по името на Йоан Боланд, +1665 г. ), векове наред изследващи житията на светците в християнството.
38

Acta Sanctorum…, p. 768-770.

39

Бачич, А. О десници св. Ивана Крестителя са старосрпским натписом у Сиени. – ПКJИФ, 1929, 9, с. 71-82

40

Порфирий Успенский, еп., Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты архимандрита, нине епископа Порфирия (Успенского), Москва, 2006, с. 490-491
41
Това е един от Принцовите острови, турското му име днес е Бургаз-ада. Вероятно става дума за манастира
„Преображение Господне“, наричан обикновено Теокорифоту, или може би и за храма „Св. Йоан Предтеча“ в
селището на острова.
42
Исторически манастир в Константинопол, основан през V в. при имп. Лъв І от византийския велможа Йоан
Студий и посветен на св. Йоан Кръстител.
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тялото било пренесено в Севастия, а главата останала в ръцете на Иродиада. Поради страх, че светецът може да възкръсне, Иродиада заповядала да бъде закопана
тайно главата на св. Йоан. Различни предания съществуват за това къде точно и
как е била закопана главата на светеца – от Йерусалим до Севастия. Според едно
от тези предания, приписвано на св. Теодор Студит, по време на управлението на
св. Константин Велики (306–337) двама монаси, които дошли на поклонение по Светите места, намерили главата на светеца в Йерусалим.43 По обратния път били
посрещнати от жител на Емеса (днешния град Хомс в Сирия), на когото в съня
се явил св. Йоан Предтеча и му поръчал да му вземе главата от монасите. Така
тази скъпоценна реликва попаднала в Емеса, където станали много чудеса и изцеления. Там обаче попаднала в ръцете на един монах, по име Евстатий, който бил
арианин и който тайно използвал главата, за да прославя себе си и арианството,
че уж чудесата ставали чрез него и понеже арианството е вярното изповедание.
Евстатий обаче бил разкрит и трябвало да бяга от града, затова укрил главата
в една пещера, където по-късно се заселили монаси и там бил основан манастир.44
През 452 г., по времето на управлението на император Маркиан, главата на
светеца била намерена от игумена на манастира Маркел, който я предал на
епископа на Емеса Ураний. Епископът тържествено положил главата в манастирската църква. Това събитие, с някои различни нюанси, се е съхранило в разказа
на игумена Маркел, както и в житието на преп. Матрона от св. Симеон Метафраст.45 Намирането на главата на св. Йоан от архим. Маркел влиза в календара на
Византийската църква като Първо намиране главата на св. Йоан Предтеча и се
празнува и до днес на 18 февруари, в това честване се подразбира и откриването
на главата в Йерусалим от двамата монаси през IV в. Шест дни по-късно – 24
февруари, се празнува като Второ намиране главата на св. Йоан Предтеча тържественото полагане на светинята в манастирския храм от епископ Ураний.46
Църковният историк Созомен (400–450) ни предлага една малко по-различна версия за произхода на празниците от изложената по-горе. Той пише, че главата
на св. Йоан Предтеча е била открита в Йерусалим по времето на император
Валент (364–378) от монаси, които били привърженици на ереста на Македоний.
Малко след намирането на главата на Предтечата те се отправили към област
Киликия в Мала Азия. Император Валент, като узнал за откритието им, заповядал да занесат главата в Константинопол. Това обаче не могло да се осъществи, защото по чудесен начин колесницата спряла в едно село близо до Халкидон47
и не искала да продължи. Главата била оставена в село Косилао и едва след
време император Теодосий I Велики (379–395), който дошъл специално в селото,
успял да я вземе и пренесе в Константинопол.48
43

Du Cange, Traité historique…, p. 234.
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Ibid. p.208-215.
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Symeonis Logothetae, Vita S. Matronae, Mensis November. PG 116, 933-934; Acta Sanctorum…, p. 724-728.
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Днес повечето Православни църкви празнуват Първото и Второто намиране честната глава на св. Йоан
Предтеча заедно, в един ден – 24 февруари.
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На азиатския бряг, в южния край на Босфора, сега квартал на Истанбул с име Кадъкьой.

48

Виж по-подробно: Sozomenus, Historia Ecclesistica, VII, 21. PG 67, 1481-1484.
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Според Дюканж този интересен разказ за събитията около откриването и пренасянето главата на св. Йоан Предтеча на Созомен не отговаря на истината,
защото нито един синаксар или менологий не говорят за главата на св. Йоан в
Константинопол в този период.49 Нещо повече, по времето на Юстиниан I (527–565)
била наново въздигната църквата на св. Йоан Предтеча в Евдом(он) – Константинопол и за освещаването  била пренесена главата на св. Йоан Предтеча от Емеса, а след това отново върната там. За това ни съобщава в своето слово Теодор
Дафнопат.50 В Емеса главата на св. Йоан Предтеча се намирала в църквата на
манастира Спилеон до 761 г. След това е пренесена в специално построен в града
храм на името на св. Йоан. Теофан Изповедник ни съобщава, че през 810 г. (времето,
когато пише своята Хронография) главата на светеца все още се е намирала в
този храм в Емеса.51 Има сведения, че от Емеса за кратко главата на светеца е
била пренесена в Комана и скрита поради иконоборството. След победата на иконопочитанието, по времето на управлението на император Михаил III (842–867) и
неговата майка св. Теодора, на патриарх Игнатий Константинополски във видение
му било указано къде е скрита главата на св. Йоан. Той изпратил хора на указаното
място и те я открили. Това се случило в 843 г. Главата била тържествено пренесена в Константинопол в църквата на императорския дворец. За това свидетелства
едно слово, което се приписва на св. Теодор Студит.52 Това е Третото откриване
главата на св. Йоан Предтеча и се празнува от Православната църква на 25 май,
деня, в който главата на светеца е тържествено пренесена в Константинопол.
До този момент главата на св. Йоан е била с ненарушена цялост. Едва след това
трето нейно намиране, по време на управлението на император Константин IХ
Мономах (1042–1055), тя е разделена на 2 или 7 части (според различните версии).53
Лицевата част от главата на светеца се е намирала в църквата на Св. Богородица
във Влахерна54, горната част от черепа – в Студийския манастир, където също се
пазели коси на св. Йоан, негов зъб и части от пръстите или негов пръст.55 След
превземането и разграбването на Константинопол от кръстоносците части от
главата на св. Йоан Кръстител се изпращат в Западна Европа, където се съхраняват и до днес. Особен интерес за нас представлява гр. Амиен (Франция), където
през 1206 г. от Константинопол е изпратена и до днес се съхранява лицевата част
от главата на светеца, която продължава да извършва множество чудеса.56 Също
така в Париж, Мюнхен, Рим, Венеция, Лион, в музея Топ Капъ в Истанбул, в атонски-

49

Du Cange,Traité historique…, p. 13, 31.

50

Ι. Μ. Παντοκράτορος, Κώδ. 6, Λόγος ΚΔ΄, φυλ. 100-106; Латышев, В. Две речи Феодора Дафнопата. – Православный Палестинский Сборник, вып. 59, СПб, 1910, с. LXI—LXIII.

51

Theophanes, Chron. 431; The Chronicle of Theophanes (trans. H.Turtledove), Philadelphia, 1982, p.120

52

Acta Sanctorum…, p. 734-735.

53

Виж: Majeska G.Russian Travelers…, p. 278; Kalavrezu, I. Helping Hands…, p. 68.

54

Исторически храм край западната стена на Константинопол, недалече от брега на Златния рог. Свързва се
с празника Покров на Св. Богородица.
55

За това свидетелства през 1200 г. Антоний Новгородски, както и Анонимът на Меркати. По-подробно виж:
Описание святынь Константинополя в латинской рукописи ХІІ в (перев. и ком. Л. Санчес). – В: Чудотворная
икона в Византии и Древней Руси, Москва, 1996, с. 436-463.

56

Male, E. Religious art in France of the thirteenth century, New York, 1913, p.318-319
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те манастири Хилендар, Дохиар, Ставроникита и др.57
Нека сега се върнем към реликвария от Созопол. Според археолози и изкуствоведи
той е датиран в периода V–VI в.58 От изворовия материал видяхме, че до ХI в. главата на св. Йоан Предтеча е запазена в цялост. В нашето изложение споменахме,
че в реликвария са открити девет частици от кости, три от животни и шест от
мощи на светец. Между тях има зъб и част от лицева кост, за които се приема, че
са на св. Йоан Кръстител. Филосторгий в своята „Църковна история” ни е оставил
едно важно и подробно описание на събитията в Севастия от 361–362 г., а именно
как точно езичниците са разрушили гробницата на св. Йоан Предтеча, както и
тази на св. пророк Елисей. Разпръснали, а след това смесили мощите на двамата и
към тях прибавили животински кости... Като изхождаме от това важно свидетелство и датировката на реликвария от Созопол, считаме, че в него може би са пренесени именно част от оцелелите мощи на двамата светци, съгласно описаните
събития в Севастия по времето на Юлиан Отстъпник. Само така можем да обясним и наличието на животински кости в реликвария. Най-вероятно откритите зъб
и лицева кост принадлежат не на св. Йоан Предтеча, а именно на св. пророк Елисей
поради основанията, които вече посочихме.59 В допълнение на това ще повторим,
че в гр. Амиен, Франция, се пази цялата лицева част на светеца (древността  е
доказана и няма съмнение за автентичността ) и въпреки че е трудно да се прецени с точност – поради формата на реликвария, изглежда, че от нея не липсват
никакви части.60 Частиците, от които бе извлечен материалът за въглеродния и
ДНК анализи, също показаха принадлежност на човек, живял по времето на Христа,
с което се подкрепя хипотезата, че става дума за мощи на св. Йоан Кръстител.
Считаме, че изворите, които свидетелстват за съвместно съхранение на мощите на св. Йоан Предтеча и пророк Елисей, ни дават немалко основание да
твърдим, че в реликвария от островния манастир край Созопол се пазят мощи
от тези двама големи старозаветни пророци. Сега, когато ще се чества петгодишнината от откриването на реликвария, с още по-голяма увереност можем
да кажем: „Благословен Бог наш, Който ни дарува със Своята велика милост,
като ни даде за утеха и радост в тези трудни времена мощите на двама велики
светци и чудотворци – св. Йоан Кръстител и св. пророк Елисей”.
57

За различни части от главата на св. Йоан Предтеча, както и за други части от тялото му, пръснати по света,
виж например: Kalavrezu, I. Helping Hands…, p. 67-79; Calvin, J. A treatise on relics, Edinburgh, 1854, p. 256-259;
Folda, J. Crusader art in the Holy Land. From the third Crusade to the Fall of Acre 1187-1291, Cambridge, 2005,
Масалитин, М. Неизвестная история главы Крестителя Господня Иоанна. http://www.pravoslavie.ru/put/1635.
htm достъп 30.03.2015

58

Виж по-подробно както за реликвария, така и за съдържанието му: Попконстантинов, К. Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча” на остров „Св. Иван”, Созопол. – В: Археологически открития и разкопки за 2010 г.,
София, 2011, с. 500-504.

59

Съществува подобен случай на открит реликварий, който съдържа мощите и на двамата светци – св. Йоан
и св. Елисей. През 1976 г. при ремонтни работи в църквата „Св. Макарий” на едноименния коптски манастир в
Египет е открит реликварий с мощите на двамата. За това безспорно свидетелства и ръкопис от манастира от
ХІ в., когато вероятно мощите са укрити. Виж: Kamil, J. Christianity in the land of Pharaohs. The Coptic Orthodox
Church, London, 2002, p. 49-50.
60

В интерес на истината, трябва да посочим, че има изказано съмнение, но подчертаваме, без да е правено
изследване, че липсва част от челюстта на мощите, съхранявани в Амиен. Виж: Ofenbach, Е. Sulle orme dei santi
a Roma,Vatican City, 2003, р.75.
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Габриеле Куби e родена през 1943 г. в
Констанц, Германия, в семейството на
публициста Ерих Куби и скулпторката
Едит Шумахер. Учи социология в Берлинския свободен университет, а по-късно в
университета в Констанц. Работи като
социоложка и преводачка. Тя е католичка, майка на три деца. Публикувала е 11
книги, преведени на много езици. Първата е Моят път към Мария. За силата на
живата вяра, следват Порив към любов.
За младите хора, които желаят да имат бъдеще, Джендър революцията – релативизъм в
действие, Only you – дай шанс на любовта, Самопознанието – пътят към сърцето Исусово и др. Книгата на Габриеле Куби Глобалната сексуална революция, от която предлагаме
откъс, е публикувана в Германия през 2012 г. Тя разглежда джендър идеологията и стратегиите, които подриват основополагащи структури като брака и семейството. Книгата получава най-високи оценки в католическите среди. Папа Бенедикт XVI се обръща към
авторката с думите: „Слава на Бога, че вие говорите и пишете”.

Габриеле Куби

ОТ ФЕМИНИЗЪМ КЪМ ДЖЕНДЪР
ИДЕОЛОГИЯ
С отричането на природата в човека се обърква и става непрозрачна не само целта на външното овладяване на природата, но и целта на собствения живот. В
мига, в който човекът изолира от себе си съзнанието за самия себе си като някаква природа, стават невалидни всичките цели, заради които той живее.1
Макс Хоркхаймер, Теодор В. Адорно

Борбата за равноправие
Никога преди в историята властовите елити не са се одързостявали да променят
половата идентичност на мъжа и жената чрез политически стратегии и законови
мерки. За целта им липсваше ноу-хауто на социалното инженерство. Тъкмо това
се случва днес пред очите ни в глобален мащаб. Името на стратегията: GenderMainstreaming. Тази борба се води под прикритието на равнопоставеността на
жените и мъжете, което всъщност се оказва един тактически преходен стадий.
1

Хоркхаймер, М., Т. Адорно. Диалектика на Просвещението. ГАЛ-ИКО, 1999, с. 77.
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Над 150 години продължава борбата на жените за равнопоставеност. Жените
имат добри поводи да разклатят господстващите социални структури, защото
отчасти и през ХХ век те не могат:
–
–
–
–
–
–

да учат в гимназия или университет;
да участват в избори;
да си откриват банкова сметка;
(или рядко могат) да упражняват професия;
да заемат обществени длъжности и водещи позиции;
да следват артистичното си призвание, без да са подложени на обиди.

Надмощието на мъжа бива оправдавано дори с теории, които представят жената като умствено ограничена. Срещу тези условия жените започват да се
бунтуват през XIX век, понеже условията на производство са се променили и е
изчезнала ролята на жената като грижеща се за голямо семейство. Първо образованите жени от средната класа призовават за равни права, организират се в
християнски женски съюзи и се обявяват за защита на майчинството и семейството. Те не желаят борба между половете, не желаят разделяне на сексуалността от майчинството. Те желаят политически права, право на образование и
по-добри социални условия. Днес в западния свят тези искания в голяма степен
са изпълнени.
С комунистическия отпор срещу ранния капитализъм през XIX век възниква и
социалистическо движение. Маркс и Енгелс подхващат женския въпрос и го изопачават в класов въпрос.
Енгелс настоява за:
1. премахване на семейството;
2. еднакво включване на мъжа и жената в работния процес;
3. обществено възпитание на децата.

Промяната към радикален феминизъм  
До пълен преврат, дори до рухване на християнско-западния фундамент на обществото доведе борбата за „сексуално самоопределение” на жената чрез легализиране на предпазването от бременност и аборта. Симон дьо Бовоар е в
основата на обрата към радикален феминизъм с прочутото си изречение: „Жена
не се раждаш, а по-скоро ставаш”. Последва забележителна динамика: на унижението и обезценяването на мъжа от радикалния феминизъм мъжете отвърнаха с
чувство за вина и доброволно отстъпление. Вижте, сякаш казаха те, ние съвсем
не сме толкова лоши, ние сме симпатични и чувствителни.
Ала лидерките на често еднополово ориентираните радикални феминистки не
се задоволиха с това. Те заявиха, че ще извоюват още повече „равноправие”
за жените. В действителност обаче те воюваха срещу брака, срещу семейството, срещу детето, срещу жената като майка, за пълната дерегулация на

32

2015 / брой

3 (100)

сексуалността. Те воюваха срещу всичко, което е отказано на лесбийките. Те
воюваха за преобразуване на обществото, което окончателно ще го освободи
от ненормалността, „деконструирайки” полярната полова идентичност на мъжа
и жената и „принудителната хетеросексуалност”.

Деконструкция на половата полярност
За да наложат това в обществено-политически план, беше нужна една нова
дума, защото езикът не само отразява реалността, той я и създава. Вълшебната дума беше джендър (gender). Старата дума sex (пол) трябваше да бъде заменена от нова, защото дотогава на въпроса: „Какъв е вашият пол?”, на хората
им хрумваха само два отговора: мъж или жена. Преди културно-революционната
апроприация джендър беше невинен граматичен израз за рода на една дума –
който в немския език може да бъде мъжки, женски и среден – и притежаваше
чисто граматическо значение. Личността не трябва задължително да е жена, а
човекът – мъж.
В пълния речник на Лангеншайд от 1978 г. джендър се превежда по следния начин:
1. лингв. пол: мъжки (женски и среден).
2. разг. и хуморист. (мъжки или женски) пол (човек).
Разговорното и хумористично определение за пол на човека сега получава задачата да конструира един социален пол, който да се мисли като независим от
биологичния пол.
Без съмнение съществуват културни и исторически вариации в социалния облик
на мъжко-женската полова полярност. С това се занимават социолози и етнолози. Ала тези вариации отменят двуполовостта толкова, колкото променливото
време отменя факта на нощта и деня. Понятието джендър (родов пол) беше
въведено, за да постигне точно това – чрез политическата борба да „разколебае”, „дестабилизира”, „деконструира” половата полярност. Това трябваше да
се превърне в мейнстрийм, в неопровержим Zeitgeist (дух на времето).
Само какво начинание! Колко големи трябва да са бремето на страданието и
копнежът по нормалност, за да искат те да подчинят неотменимите природни
норми на произвола на човешката свобода във взимането на решения! Вече е
налице един проект, който отваря пред нехетеросексуалните възможността да
изтласкат чрез активизъм проблемите със своята идентичност. В „обществото” на активистите е добре дошла не само всяка сексуална ориентация и практика, тук можеха да се получат пари и власт: пари текат в милионни потоци от
кранчетата на ООН и ЕС към ЛГБТИ организациите, които ускоряват джендър
мейнстрийма. (ЛГБТИ е възприетото международно съкращение за лесбийки, гей,
би-, транс- и интерсексуални.) По-умните, академично образованите, получиха
власт в международните организации, в университетите, медиите и съдилищата.
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Подривната джендър теория на Джудит Бътлър
Главната идеоложка на джендър теорията е Джудит Бътлър, родена през 1956 г.
Тя израства в САЩ в образовано еврейско семейство с унгарско-руски произход.
През 1984 г. Йейлският университет  присъжда докторска титла за дисертация върху понятието за желанието при Хегел. Тя е професор по реторика в
Университета Бъркли. От 2006 г. заема катедрата по философия „Хана Аренд”
в European Graduate School в Швейцария. Един посредствен ум не би дръзнал да
нападне половата полярност и цялата културна традиция на нашата земя с намерението да ги разбие.
Джудит Бътлър е лесбийка. Очевидно тя усеща двуполовостта като затвор,
като ограничение на свободата, като дискриминация чрез природата. Опитът
на лесбийка, която приема ту мъжка, ту женска роля, изглежда определя нейното
мислене повече от факта, че всяка нейна клетка, телосложението, органите и
гласът  са женски и биват разпознати от всеки като женски.
Нейната публикувана през 1990 г. книга Gender Trouble – Feminism and the Subversion
of Identity2 излезе в превод на немски през 1991 г. в издателство „Зуркамп”. Това
е основополагащото произведение на джендър идеологията. Бътлър изпитва безпокойство от порядъка на пола и желае, както обяснява в предговора, да го докара до безпокойство. Нейният въпрос е: „Какъв е най-добрият начин да се внесе
безпокойство в категориите на родовия пол, които поддържат родово-половата
йерархия и принудителната хетеросексуалност? ... Задачата на това изследване
е да се центрира върху и да децентрира такива дефиниращи институции: фалогоцентризма и принудителната хетеросексуалност … успешно да разстройва
строгите и йерархични сексуални кодове”3.
За целите на подривността на съвременния ред на пола авторката постструктуралистка развива сложна теория, която, опакована в един философски изкуствен език, се стреми да разклати устоите на човешкия ред чрез подривно пре-означаване и размножаване отвъд бинарната рамка на половите идентичности.
Ако беше изказала своите схващания с прости думи, всеки би разбрал, че тя се е
сбогувала с реалността, но тъй като обвива деструктивната си мисловна конструкция в сложна философска, трудно разбираема терминология, читателите и
слушателите навеждат страхопочтително глави. Джудит Бътлър казва:
„Биологичният пол” е идеален конструкт, който с времето бива насилствено
материализиран. Той не е прост факт или статистическо състояние на едно
тяло, а процес, при който регулиращи норми материализират „биологичния пол”
и тази материализация се постига чрез постоянно принудително повторение на
въпросните норми4”.
2

Бътлър, Джудит. Безпокойствата около родовия пол. Феминизмът и подриването на идентичността. С., Критика и хуманизъм, С., 2003.

3

Пак там, 8-11.

4

Butler, Judith. Körper von Gewicht: Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Berlin, 1995, 21.
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Преведено: изобщо не съществуват мъже и жени. Полът е една фантазия, нещо,
в което вярваме, защото често ни е повтаряно. Родовият пол (джендър) не е
свързан с биологичния пол, той не играе изобщо никаква роля, той възниква само
защото е създаден от езика и хората вярват в това, което непрекъснато чуват.
През погледа на Джудит Бътлър идентичността е свободно рееща се и гъвкава, не съществуват мъжко и женско същество, а само определено „изпълнение”
(пърформанс), следователно поведение, което може да се промени по всяко време.
В табуто върху кръвосмешението Бътлър вижда причина за фантазмата на
половата идентичност като мъж или жена и причина за табуто върху хомосексуалността. Следователно то трябва да се премахне. Тя казва: „Табуто върху
кръвосмешението е юридически закон, който едновременно забранява кръвосмесителните актове и конструира някакви родово-полово белязани субективности
чрез механизма на принудителна идентификация… Табуто върху кръвосмешението не само забранява сексуалното съединяване на членове от една и съща
родствена линия, но включва и табу върху хомосексуалността”5.
Ако пол изобщо не съществува, тогава феминистките, които се борят за надмощието на жената, имат проблем. Или искат да разширят властта на жената
за сметка на мъжа, или искат да премахнат половата полярност изцяло и да
предоставят свободния избор на индивида. Бътлър осъзнава проблема и пита:
„Каква нова форма на политика изплува, когато идентичността като обща почва вече не ограничава дискурса относно феминистката политика? … Дали феминистичната политика би могла да мине без субект в категорията „жена(и)”6.
И макар тя да работи тъкмо в тази посока, успокоява сподвижничките си феминистки, че „е все така смислено стратегически или временно – да се позовеш на
жените, за да издигнеш претенции, че ги представяш”7.
Ала ликвидирането на половата идентичност е същинската цел, защото едва
тогава индивидът ще се еманципира от диктатурата на природата, ще осъществи пълната свобода на избора и подлежащото на промяна по всяко време
самоизмисляне. Само докато има жени, жените могат да бъдат потискани; само
докато има „хетеросексуална принудителна нормалност”, могат да бъдат обособени „други форми на желанието”.
Бътлър критикува „фундационалисткото разсъждаване върху политиката на
идентичността”. То било склонно да приеме, че най-напред трябва да е налице
идентичност, за да могат да бъдат изработени политически интереси и след
това да бъде предприето политическо действие. За Бътлър е другояче: „не е
нужно да съществува някакъв „действащ зад действието”; „действащият” се
конструира променливо във и чрез действието”8.
5

Пак там, 117, 113.

6

Пак там, 10, 212.

7

Пак там, 212.

8

Пак там, 212.
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Такова мислене води до твърдението, че съществуват не два, а четири пола
според сексуалната ориентация. Следователно според Джудит Бътлър на всяка
цена съществува идентичност, но тя не се определя от мъжката или женската
битност, а от сексуалната ориентация дали човек е гей, лесбийка, би-, транс.,
интер- или по друг начин сексуален. Бътлър редуцира идентичността на човека,
която се формира под многобройни въздействия, към които принадлежат неговите пол, семейство, култура и религия, до свободно избираема и променлива
сексуална ориентация.
Семействата според Бътлър се определят вече не от брака и произхода, а чрез
произволни актове на временна принадлежност. В паралелния свят на Бътлър
децата не се зачеват, а се „проектират” („designed”) и се отглеждат с помощта на всякакви технически възможности като даряване на семенна течност,
сурогатно майчинство, изкуствена утроба и генна манипулация.
Бътлър се смята за най-значимата теоретичка на куиър теорията. Както и
джендър, куиър е дума, конфискувана за нови съдържания. Думата queer трябва
да неутрализира зависимостта от понятия, които дори при отрицанието на хетеросексуалността все пак я предполагат, като лесбийски, гей, би- и транссексуален. Куиър е просто всичко, което не е straight (нормален = хетеросексуален).
Полярността на хетеро- и хомосексуалност трябва да бъде отстранена в полза
на пълната отмяна на половата идентичност, защото едва тогава „хегемонията на принудителната хетеросексуалност” може да бъде напълно преодоляна и
човек ще получи пълната свобода на самоизмислянето.
Нека отново потърсим съвет от речника на Лангеншайд. Тук думата queer e
преведена по следния начин: 1. странен, необикновен, особен, чудат. 2. вулг. гаден, подъл, фалшив. 3. разг. съмнителен, подозрителен… 6. налудничав, смахнат.
7. пиян, педерастичен.
Странно, необикновено и особено в действителност е това, че тези начини на
поведение и качества са добили статуса на внушителни научни теории и queer
studies се преподават в университетите като част от gender studies.
Да обобщим какво твърди джендър теорията: биологичният пол на човека като
мъж или жена няма значение за неговата идентичност, а представя „диктатурата на природата” над свободната самоидентификация на човека, диктатура,
от която човек трябва да се освободи. Идентичността на човека се определя
по-скоро от неговата произволна сексуална ориентация и затова е гъвкава, променлива и многообразна. Илюзията, „фантазмата” на двуполовостта се създава
чрез табуто върху кръвосмешението в семейството и чрез езикови определения
като мъж и жена, баща и майка, които трябва да бъдат неутрализирани в полза
на свободното самоизмисляне. Хетеросексуалните „сигнатури” на обществото
трябва да се изличат във всички области. Мъж и жена, брак и семейство, баща
и майка, сексуалност и плодовитост нямат право на естественост, по-скоро
те обосновават хегемонията на мъжа над жената и на хетеросексуалността
върху всички други форми на сексуалност. Това трябва да се унищожи из корен.
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От 1999 г. Джудит Бътлър принадлежи към Guggenheim Fellowship, от 2001 г. към
Rockefeller Fellowship, през 2004 г. тя получава Brudner Prize на Йейлския университет за особени заслуги „for lesbian and gay studies”9, през 2008 г. е отличена
с Andrew W. Mellon Award, отличие, дотирано с 1,5 млн. долара, което позволява
на носителите „да преподават и изследват при особено изгодни условия”. От
2012 г. Бътлър е гост професор в Columbia University.
Странно, необикновено и особено е, че „субверсивната” теория на Джудит
Бътлър и на нейните учители и съратници10 се приветства, насърчава и подкрепя от академичните елити на този свят. На 11 септември 2012 г. тя получава
наградата „Теодор В. Адорно” от 50 000 евро. Субверсия означава преврат,
сваляне, събаряне, унищожение, развала. Субверсивните активисти през XIX и
XX век са насочени срещу властващата класа, а тези елити не са били готови
да пожертват без бой своята власт. Днес международните организации като
ООН и ЕС и фондациите, разполагащи с милиарди, сами осъществяват подривна
дейност и насилват света. Чий интерес ги мотивира?
За 20 години джендър идеологията стана господстваща. Финансирани от държавата „центрове по джендър компетентност” се грижат за претворяването 
в политика. В университетите бе наложен новият предмет gender studies/queer
studies – с бързо нарастване на местата. Джендър идеологията се представя на младото студентско поколение като достижение на модерното мислене.
Персоналът на служби, стопански предприятия и образователни институции се
приучва на джендър. Всичко това се случва, без да има публичен дискурс за това
нито в парламента, нито в медиите. Никой не знае какво е джендър, но въпреки
това джендър става мейнстрийм...
[…]

ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА И ХОМОСЕКСУАЛИЗМЪТ
Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото
учение, но водени от своите похоти, ще си насъберат учители да
им гъделичкат слуха; те ще отвърнат слуха си от истината и
към басни ще се обърнат. Но ти във всичко бодърствувай, скърби
претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни.
2 Тим. 4, 3-5

Етическият монотеизъм
Ако в страните, повлияни от християнството, има съпротива срещу дерегулацията на сексуалността, то тя идва от Църквата. От Едната Христова църква
9

Джеймс Робърт Браднър, урбанист, музикант и фотограф, е хомосексуалист активист, следвал в Йейлския
университет, умира от СПИН през 1998 г.

10

Симон дьо Бовоар, Жак Лакан, Люси Иригари, Моник Уитиг, Жак Дерида, Мишел Фуко и др.
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са отпаднали много деноминации, ала всички те се позовават на Библията и
възвестяват на вярващите благата вест за Въплъщението на Бога в Иисус
Христос, дошъл, за да разкрие на хората пътя към Царството Божие. Ориентацията по Божиите заповеди е формирала западната култура, култура, която се
е разпространила навсякъде по земята и е определила за всички култури мащаби
на човешкото достойнство, свободата, изкуството и науката. Тази висока култура почива на висок морал.
Ако се пренебрегне първата заповед, а именно преклонението пред Бога, отпадат и всички други заповеди. Божието име се забравя, също както и неделята
като ден Господен, бащата и майката изгубват своето място в социалния ред,
милиони неродени деца биват легално убивани, всички видове извънбрачна сексуалност се смятат за нормални, материалният ламтеж без задръжки създава
все по-голяма глобална бедност, истината и лъжата в света на медиите все
по-трудно се различават. Може ли някой да покаже, че неспазването на Десетте
Божии заповеди е благоприятно за човека?
Етическият монотеизъм на юдейството е нещо съвършено ново в езическия
свят на античността. Преди това сексуалността пронизва всички области на
живота, боговете също са сексуално активни и са създали – така се е вярвало –
света и човека чрез сексуални актове. Налице са съвсем малко ограничителни
сексуални норми. Хомосексуалността не се е уважавала и в краен случай пасивната роля се е смятала за малоценна.
Откровението на Бога пред Неговия избран народ води със себе си сексуална
революция от нечуван мащаб. Равинът и публицист Денис Прагер описва тази
промяна.11 Сексуалността е осветена и насочена към защитеното пространство
на брака между мъж и жена. С това са положени основите на семейството, което
в юдаизма се радва на голяма почит през хилядолетията и благодарение на което
юдейският народ преживява всички опити за унищожение.12 Хомосексуалността е
отлъчена (Левит 18:22; 20:13). Прагер пише: „По отношение на недвусмислената
позиция на Библията при оценяване на хомосексуалното поведение е невъзможно
да се установи съзвучие между юдаизма, християнството и хомосексуализма.
Единственото истинно твърдение би звучало така: „Съзнавам, че Библията осъжда хомосексуалното поведение; ала мисля, че Библията е сгрешила”.
Денис Прагер смята, че никоя друга книга не е допринесла повече за цивилизоването на света от еврейската Библия: „Основа на тази цивилизация и на
юдейския живот създават чистота на съпружеския живот и уважението към семейството. Семейството не е просто природно дадена единица; то е по-скоро
благо, което трябва да се култивира и непрекъснато да се пази. Гърците атакуват семейството в името на красотата и ероса. Марксистите го атакуват в
името на прогреса. А днес гей движението го атакува в името на съчувствието
11

Prager, Dennis. Judaism, Homosexuality and Civilisation. Първа публ. в Journal Ultimate Issues 1996. Вж. също
http://www.dennisprager.com/

12

Срв. Jonathan Sacks, Radical Then, Radical Now. The Legacy of the World's Oldest Religion, 2001.

38

2015 / брой

3 (100)

и равноправието. Мога да разбера основанията на гейовете; мнозина от тях
е трябвало да понесат много страдания през живота си. Това, което не мога
да разбера, е защо юдеи и християни се присъединяват към тези нападки. Те не
осъзнават какъв е залогът. Залогът е нашата цивилизация”13.

Библейското домостроителство
Според Битие човек е създаден по Божий образ и подобие като мъж и жена (Бит.
1:26-28), определен за взаимно допълване и призван към плодовитост. Обвързващата любов между мъжа и жената, която се изпълва в детето, е аналогия на
тринитарната любов на Отца и Сина и Светия дух. Понеже Бог е любов, Той е
създал човека от любов и го е призовал в любов. Той го е определил за съ-творец
на новия човек. Поради тази причина практикуваната хомосексуалност противоречи на действителността на човешкото сътворение. Когато страниш от
нея в живота, се разлъчваш с Бога и в края на краищата, със собственото си
предопределение. Поведение, което разлъчва с Бога, Библията нарича грях. Този
възглед споделят и нехристиянските религии. Той е преобладаващ и до днес в
повечето страни на земята.
Не само отделни места осъждат хомосексуалните действия, но и цялото библейско предание, откровяващо едно домостроителство, което е дадено на човека и може да бъде нарушено от него само в негова собствена вреда. В сексуалността това домостроителство забранява прекрачването на положените
граници: границата на полярността на половете – чрез хомосексуалността,
границата на роднинството – чрез инцеста, и границата на видовете – чрез
сексуалното сношение с животни. Езическите народи, от които юдеите са били
заобиколени, са вършели всичко това. (Срв. Бит. 18:20).
От първата до последната страница на Библията е прокарана аналогията с
жениха за отношението на Бог към хората. Бог предлага на човека един съюз
в любов и му показва като аналогия за това съпружеските любовни отношения
между мъж и жена: „Както младоженец се радва на невеста, тъй ще се радва за
тебе Бог твой”, се казва в Книгата на пророк Исаия (62:5). Този Бог е ревнив
Бог, той се разярява, когато Неговата невеста, избраният народ, влиза в отношение с чужди богове, особено с Ваал и Ашера, мъжките и женските богове на
сексуалната разюзданост, които езическите народи почитат с храмова проституция и сексуални оргии. Народът непрестанно изневерява на своя Бог и така
непрестанно попада в злощастие.
[….]

Иисус Христос
Иисус подновява първоначалния план на Сътворението за любовната всеотдаденост между мъжа и жената. Във всички времена е било трудно той да се
13

Dennis Prager, пак там.
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живее и както видяхме, винаги е бил оспорван от юдеите. Иисус изисква не само
чистота на тялото, но и на сърцето (Мат. 5:8). Той няма предвид външното
спазване на закона, а чистото и истинно мъдруване на сърцето. В разговор с
фарисеите Той препраща към началото на Сътворението и обявява брака между мъжа и жената за тайнство, съюз, създаден от Бог, който не може да бъде
разлъчен от човека.
„Той им отговори и рече: не сте ли чели, че Оня, Който отначало ги сътвори, мъж
и жена ги сътвори и каза: „затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът”? Тъй че те вече не са двама,
а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.” (Мат. 19: 4-6)
Този Божествен план е помрачен от жестокосърдечието на човека.
„Той им отговаря: поради вашето жестокосърдие ви е позволил Моисей да напускате жените си; но отначало не беше тъй.” (Мат. 19:8)
Жестокото алчно сърце, което е склонно да използва другите за задоволяване
на собствените страсти, това жестоко сърце Иисус желае да „смекчи”; това
означава да го направи истинно чрез Своята любов, така че Божието царство
да настъпи още на този свят.
Никъде Иисус не се обръща срещу сексуалността, Той има предвид само едно:
стръмния път на любовта, към който призовава човека, и същевременно му дава
благоволение, за да може да извърви този път. Той никого не принуждава, напротив, Той закриля прелюбодейката от убийството с камъни от ближните . Иисус
събужда в сърцата на хората копнежа по даряващата любов и показва как този
копнеж може да се изпълни. Сексуалността като плодотворен, даряващ живот
израз на любовта е Божият план за хората, планът на един Бог, който сам е
любовта и животът.
Иисус не осъжда експлицитно хомосексуалността. Ала той освещава брака и го
издига до тайнство, защото отразява съюза на Бог с хората и е единственото
пространство, в което сексуалният акт запазва достойнството на човека. Отхвърлянето на хомосексуалността е толкова дълбоко вкоренено в юдейството,
че Иисус не се нуждае от излишни слова.

Апостолите
Апостолите разгръщат учението на Иисус, което не отменя Божия закон, а го
изпълва. Те разнасят благовестието на Иисус в елинско-римския свят, в който
са обичайни всички видове сексуални перверзии и разврат. Павел ги назовава
поименно в т.нар. списъци на пороците (1 Кор. 6:9 и 1 Тим. 1:10) и казва съвсем
ясно: които вършат това, „няма да наследят царството Божие”. Членовете на
новите общини идват от този свят, сами са затънали в тези пороци, „но се
умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Иисуса
Христа и чрез Духа на нашия Бог” (1 Кор. 6:11). Иде реч за освещаването на
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тялото, което „не е за блудство, а за Господа, а Господ – за тялото… Или не
знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото
имате от Бога” (1 Кор. 6: 13, 19).
Това е спецификата на християнството: пълното утвърждаване на тялото. Няма
разединение между дух и тяло – целият човек е призован за освещение и като
чедо Божие упълномощен за това (срв. Иоан. 1:12).
В първа глава на Посланието на св. апостол Павел до Римляните (1:18-32) Павел
разгръща динамиката на отпадането от Бог: в началото е неправдата, чрез
нея хората потискат истината. Понеже са познали Бог, ала не са Го прославили
като Бог, за тях няма прошка. Помислите им се помрачават и те се разпалват
в похоти на сърцето и срамотни страсти. Така те заменят истината Божия
с лъжа и се покланят на творението повече, отколкото на Твореца. Това има
последици за сексуалното поведение: техните жени заменят естественото употребление с противоестествено; също и мъжете оставят естественото употребление на женския пол и се разпалват с похоти един към друг. Изневярата се
превръща в обичайна практика. Хората започват да мразят Бога и да използват
ближните си като обекти.
Омразата и безпощадността на онези, чиито грехове са изобличени, в Библията
се разкрива преди всичко при жените: Иезавел, която иска да убие пророк Илия,
и Иродиада, която иска главата на Кръстителя и я получава, поднесена на блюдо
от един слаб и пиян цар. Защо? Защото той, познал толкова още в майчината
си утроба, трябва да умре така позорно? Защото той, който не притежава сила,
но притежава пълномощие, казва на Ирод, който не притежава пълномощие, но
притежава сила, че не му е позволено да води братовата си жена. Друго е при
цар Давид: той не убива Натан, който го уличава в престъпление, а признава
своето деяние: „Съгреших пред Господа”. Натан веднага му дава прошка (срв. 2
Царств. 12).
Ала в центъра на учението на апостол Павел стоят не пороците на хората,
а тяхното призвание към святост, която може да се осъществи в брака между мъжа и жената, когато се покоряват един другиму „в страх Божий” (срв.
Ефес. 5). Той обяснява „великата тайна” на брака като аналогия на тайната на
Христос и Църквата, която се определя от „съпружеска любов”.
[…]

Църквите под натиска на глобалната сексуална революция
Във всички времена непреходната Евангелска истина се противопоставя на властовите структури. Ако не беше така, „новият Ерусалим” вече щеше да е настъпил. Христовата църква има задачата във всяко време да изговаря наново
Евангелската истина, да разобличава всяка идеология и всеки тоталитаризъм и
да пази свободата, за да остане отворен пътят на спасението за всички търсещи Бога. Това тя може само ако е във, но не от мира сего.
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Във всички времена идеологията на епохата нахлува в Църквата и корумпира
част от нея. След като съответната властова система се срива, това става
основание за още по-горчив упрек спрямо „Църквата” – и основание за разкаяние
вътре в Църквата. Докато това се случва, вратата за едно ново начало е отворена. Например Германските християни14 при националсоциализма или сговора
на части от Руската православна църква със сталинизма.
По всяко време обаче има и други, които са жертвали живота си за Христовата
истина. Колкото по-мощно идеологията определя мисленето и действието на
хората, толкова повече тези мъченици се превръщат в сияйни икони, извори на
надежда и сила за идните потомства.
Идеологията на сексуалната революция на нашето време се прицелва в най-съкровеното на християнската вяра, във въпроса: кой е човекът? Тъй като идеологиите на сексуалната революция отричат Бог, човекът деградира до чист
продукт на еволюцията, който не се отличава съществено от животното и
съгласно манипулацията зависи и е предаден от самия човек. Това, че ще се
стигне до отрицание на полярната полова идентичност на мъжа и жената, би
изненадало всеки човек на тази земя, живял преди Джудит Бътлър.
И днес Църквите отстъпват под идеологическия натиск на времето, макар и в
различна степен. Всички християнски деноминации заедно имат над два милиарда членове в света. Ако ги равним с броя на сексуалните активистки групи,
можем само да се дивим, че съпротивата е толкова слаба. И те подриват тъкмо вътре в Църквата устоите на християнската антропология и морал, които
признават човека за Божие творение, създаден като мъж и жена по подобие на
триединния Бог, призван да бъде от плът и да се плоди. За християните това
е част от основите, които не подлежат на предоговаряне. Въпреки това навсякъде в Църквата под натиска на дейността на ЛГБТИ се водят преговори и се
стига до разцепления.
Днес папата е глас на християнската съвест, който се чува в цял свят. Дори
най-големите поп звезди не могат да съберат на едно място толкова много
младежи, както папата в дните на световната младеж. Не е ли забележително,
че това е по силите на един възрастен мъж, когото медийният мейнстрийм
представя като чужд на реалността, сексуално враждебен, женомразец и диктаторски настроен? Изключителният статут на Светия престол, който му
позволява да изпраща в света посланици (като папски нунции) и да акредитира
посланици в Рим, да бъде представен като постоянен наблюдател в ООН и да
взема думата на годишното общо събрание на ООН, му дава поглед и влияние
върху международната политика.
Понеже е глас на съвестта, той е мразен от всички, които живеят в „сексуално
многообразие” и искат да го наложат на света като „човешко право”. Нищо
14
Движение сред немските протестанти, което е расистко, антисемитско и организирано на фюрерски принцип, създадено през 1932 г. Б. пр.
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друго не кара секуларизирания свят да се чувства така предизвикан, да изпада
в такава ярост, да отхвърля всяка рационалност, както сексуалната тема.
По-скоро той би потърсил отговорност от папата за вируса на ХИВ, отколкото
да си зададе въпроса защо мъжете, които правят секс с мъже, са отговорни за
почти 70 % от новите заразявания с ХИВ.15 По-скоро ще превърне всички свещеници в изкупителни жертви на сексуалните злоупотреби, отколкото да се
занимае с въпроса защо стотици хиляди деца биват насилвани сексуално и в
тяхната всекидневна среда.
Превод от немски: Людмила Димова

15

Epidemiologisches Bulletin, RKI, Berlin, 30.05.2011.
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Христо Беров

ЦЪРКОВНО УСТРОЙСТВО
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА
ЕПАРХИЯ КАТО ЮРИДИЧЕСКО
ЛИЦЕ – МЕСТНИ ПОДЕЛЕНИЯ,
КАДРОВИ СЪСТАВ И ЗДРАВНО И
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
От публикуваната в интернет информация на Синода на БПЦ става ясно, че към
средата на 2013 г. Великотърновска епархия разполага с общо 345 храма и манастири и следва да бъде работодател и осигурител на общо 128 духовни и цивилни лица. В същото време в държавните регистри са вписани само 106 местни
поделения като свързани лица с Великотърновска епархия и съответно са налице
само 59 здравно и социално осигурени лица. Някои храмове, енории и духовници
изобщо отсъстват както от епархийския списък, така и от държавния регистър, вкл. и от регистъра на НОИ. От началото на 2015 г. неосигуряването на

44

2015 / брой

3 (100)

заети лица представлява наказуемо деяние по смисъла на Наказателния кодекс
на РБ, за което е предвидено наказанието лишаване от свобода, придружено от
парична глоба.
От много десетилетия1 липсва официална статистика относно Българската
православна църква. Информацията за нейните местни поделения и служители
се събира мъчно и обикновено е неточна и неактуална.2 Всичко това влече след
себе си известни неясноти относно ролята, мястото и мисията на Българската
православна църква в българското гражданско общество, като оставя натрапчив привкус за завоалираност и потайност, съвсем неприсъщи за „традиционно
вероизповедание” в държава, членка на Европейския съюз, а по-скоро напомня за
характерни черти на паралелни, затворени и потайни сектантски общности.
Православната църква следва да има своето публично присъствие в обществения живот, защото тя разполага със свои ясни правила за това от почти две
хилядолетия. Времето, в което живеем, позволява на религиозните общности да
не изоставят възможностите, които държавното право им предоставя, да атрофират, а чрез своите мисии да заемат мястото, което ученията им изискват
и гражданското общество очаква от тях. За едно адекватно участие на вероизповеданията в правния оборот на страната е необходимо, разбира се, задълбочено разбиране на собственото им устройство, както и тяхното правомерно
и законосъобразно поведение, което висшият клир на БПЦ – БП успява умело, по
принципа на „избирателната пропускливост”, да избягва.

Наместо въведение
Настоящото изложение си поставя за задача да запълни поне част от липсата
на анализ на официална статистика относно Българската православна църква –
Българска патриаршия (БПЦ – БП), в случая за една от нейните знакови епархии.
Град Велико Търново е свързан с една от най-романтичните части на българската средновековна, вкл. и следосвобожденска държавна и църковна история. На
територията на Великотърновска епархия, която разполага с най-много архиерейски наместничества3, се намират едни от най-важните църковни паметници на културата. Не на последно място, във Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“ се намира един сериозно акредитиран Православен
1

Авторът изказва благодарствена признателност на колегата адвокат Димитър А. Димитров за сътрудничеството му при набавяне на информация от държавни регистри.
Изключително прегледна статистика за състоянието на БПЦ от началото на миналия век е предоставена в:
Цанков, Ст. Българската православна църква отъ освобождението до настояще време. ГБФ т. XVI, 6, 1938/39 г.
Архивна статистика към 1949 относно свещенството на БПЦ е цитирана в: Методиев, М. Между вярата и
компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава. Сиела, 2010, с. 157, бел. 96.
2

На синодалната интернет страница има данни за отделни епархии, но информацията не винаги е актуална.
Списъците съдържат храмове по населени места и духовници с техните контакти. Разбира се, тази информация задоволява посетители, но не и сериозни изследователи.
3

Срв. чл. 3, т. 3 УБПЦ – БП (Устав на българската православна църква – Българска патриаршия), обн. ЦВ от 9
януари 2009 г. (извънреден). Великотърновска епархия е с общо 9 архиерейски наместничества от всички 60
за 13-те епархии на територията на страната, което представлява почти една шеста част от цялата БПЦ – БП.
Най-малко архиерейски наместничества има в Плевенска епархия – 1 (едно), което прави една шестдесета
част от наместничествата на БПЦ – БП.
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богословски факултет, чиито питомци би следвало да имат голяма близост до
Великотърновската епархия и възможности за изява в нея. Видно е обаче, че
митрополитът отбягва контакт с университета, особено активен е в Пловдивска епархия и като кадър в тамошната т.нар. православна академия.
Устройството на БПЦ – БП заема важно и централно място в научната дисциплина „Църковно право”. Същевременно устройството на БПЦ – БП и нейните
поделения, в това число принадлежащите към нея 15 епархии, от които 13 на територията на страната и две задгранични, са предмет и на много други правни
отрасли от системата на юридическата наука в България. Според българската
правна система БПЦ – БП е институция – такава, каквато държавният законодател е определил по силата на закона4. Такова е и църковното самоопределение на БПЦ и според нейния устав5. Затова църковното устройство както на
патриаршията, така и на отделните нейни епархии, енории, манастири и други
т.нар. „местни поделения” императивно подлежи на правна регулация, неотменно свързана с финансовото, данъчното, трудовото, социалноосигурителното,
вещното, административното и не на последно място, на наказателното право
на Република България. Поради всичко това разглежданата тема представлява
скромен опит за принос към юриспруденцията и богословието при разглеждане
на въпроси, свързани с епархийско църковно устройство на местни поделения на
БПЦ – БП.
БПЦ – БП значително закъснява и по отношение на решаване на въпроси, свързани с нейните кадри и персонал, както и с вътрешното и трудово- и социалноосигурително право6. Като цяло обаче би могло да се обобщи, че ръководството
на БПЦ – БП небрежно загърбва или по-скоро умишлено заобикаля сериозни проблеми7, чието нерешаване води до негативни последици за цялата родна Православна църква, най-вече до загуба на сриващия се авторитет на епархийските
митрополити.
В края на 2014 г. 43-тото народно събрание (НС) предрождественски8 прие една
знакова промяна на Наказателния кодекс (НК), включвайки в състава му нова разпоредба – чл. 255б, която инкриминира неосигуряването на работници и служители от страна на работодателя. Новелирането на тази част от НК, от една
страна, може да изглежда като драконовска мярка, от друга обаче, трудната
4

Закон за вероизповеданията, обн. ДВ. бр. 120 от 29 декември 2002 г.

5

УБПЦ – БП.

6

Ръководството на БПЦ – БП системно отлага свикването на I църковен (VII църковно-народен) събор, който
според чл. 18 УБПЦ – БП трябваше да се проведе още през 2012 г.

7
Това са главно кадрови проблеми, свързани с разследването на монаси от Троянския манастир и на т.нар.
еп. Борис Агатонийски за поведение, несъвместимо с монашеските им обети. Не на последно място като въпрос стои и преждевременното според чл. 83, ал. 2, т. 5 УБПЦ – БП ръкоположение на архим. Арсений (Лазаров)
за Знеполски епископ. Създалото се напрежение между епископ и архимандрит от Видин, както и неадекватното поведение около епископската хиротония на Диносий заедно с малко известни факти около ревизията в
Русенска епархия от новия митрополит и едноличната смяна на членове от епархийския съвет на Варненска
епархия (без избор) показват бедственото състояние и пълното несправяне на синодални членове – заедно
като орган или поотделно с непосредствени задачи, отнасящи се до личния и кадрови състав на БПЦ.
8

Вж. ДВ, бр. 107 от 2014 г.
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събираемост на вземанията и сравнително ниските трудови възнаграждения
оправдават спирането на тенденцията за развитието на сива икономика и черноработничество.
Предписанието на чл. 255б НК има пряко действие и директно отношение върху
ръководителите на БПЦ като работодател и в нашия случай в контекста на
Великотърновска епархия. Преди това обаче се налага обстоен преглед на устройството на това местно поделение на БПЦ, разпределението и числеността
на неговия състав.

Устройство на Великотърновска епархия
Според чл. 3, т. 3 на Устава на БПЦ – БП Великотърновската епархия със седалище във Велико Търново се състои от архиерейски наместничества в Свищов,
Горна Оряховица, Габрово, Елена, Севлиево, Никопол, Дряново, Павликени и Трявна.
За Великотърновската епархия са валидни правилата за устройство според
УБПЦ – БП. По силата на чл. 5 всяка епархия се управлява от своя архиерей,
който носи титлата митрополит. Разпоредбата на чл. 11 регламентира, че
църковната власт в епархията принадлежи на митрополита и се упражнява със
съдействието на епархийски съвет. Митрополитът е представен в чл. 81, ал. 1
УБПЦ като „апостолски приемник“. Всъщност всеки епископ е апостолски приемник, но това обстоятелство е убягнало на църковните законодатели от 2008 г.
в Рилския манастир. УБПЦ тук противоречи както на каноничните правила, така
и на историческото предание, защото в БПЦ единствено митрополит може да
бъде епископ с епархия, а останалите епископи са просто презвитери и администратори. Затова стремежът към клерикална кариера на български духовници
често е свързан със скандали и безобразия.
Съобразно същата разпоредба на митрополита е поверена духовната, църковната и административната власт в епархията. Пак според същата уставна
норма той има цялата пълнота на йерархическата власт в делата на вярата и нравствеността, свещенодействието и пастирската грижа, както и на
епархийския митрополит принадлежи правото на инициатива и ръководство във
всички области на епархийския живот. Чл. 96, ал. 3 повтаря за пореден път, че
митрополията (не само епархията) се управлява и представлява от епархийския
митрополит. Т.е. представителната власт и в юридически смисъл пред държавата – във връзка със задължения да изпълнява императивно държавно законодателство, е вменена на митрополита.
Всъщност Уставът на БПЦ – БП определено предвижда прекалено големи правомощия и de stato9 неограничена власт, като напр. пожизнено служение на митрополита (чл. 82, ал.1) и забрана за преместване в друга епархия (ал. 2). Проблемите на институцията на БПЦ до голяма степен са продиктувани от факта, че
ръководството на родната ни църква я разбира като митрополитоцентрична, а
9

По силата на устава.
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не като Христоцентрична – т.е. Христова църква. Самите уставни разпоредби
на повечето места звучат напълно нелогично и неправомерно.
Според чл. 81, ал. 6 УБПЦ – БП митрополитът представлява митрополията [повторение от чл. 96, ал. 3], която на основание на чл. 96, ал. 1 УБПЦ във връзка с
чл. 10, ал. 3 ЗВ е юридическо лице, чиито членове са църкви и манастири като
местни поделения в диоцеза на епархията. Те са неотделима част от нея, а
органи на митрополитската власт в епархията са: архиерейските наместници,
енорийските свещеници, църковните настоятелства и манастирските управления (според чл. 12 УБПЦ).
Нормата на чл. 81, ал. 5 предвижда епархийски съвет да подпомага митрополита
в осъществяването на неговата дейност. Въпреки че епархийският съвет има
повече правомощия от архиерейските наместници, той не е изрично изброен
като орган на власт. Едно незабележимо изключение от неограничената митрополитска власт се намира в разпоредбата на чл. 95, т. 20 УБПЦ – БП, според
която митрополитът следва да внася в епархийския съвет за разглеждане бюджет и всички онези въпроси, по които се иска мнението на съвета, като за
финансово-парични операции със средства на епархията задължително да взема
решение с членовете на епархийския съвет. По този начин е предоставено известно правомощие на епархийския съвет като орган, който не се назначава от
митрополита.
Всички останали т.нар. органи на митрополитската власт, които споменахме,
зависят пряко от митрополита. Според чл. 124 УБПЦ епархийският митрополит
назначава със заповед архиерейските наместници, а съобразно чл. 126, ал. 2 УБПЦ
самото архиерейското наместничество се ръководи от назначен от митрополита наместник. Той следва да представя всеки месец в митрополията отчетна
ведомост за приходите и разходите на наместничеството (т. 12), въпреки че
нормата на чл. 126, ал. 1 УБПЦ определя самото архиерейско наместничество
за учреждение на митрополията, което няма право на самостоятелен бюджет.
Същевременно безбюджетна организация, каквато е архиерейското наместничество, според чл. 128 трябва обаче да има канцелария, чиито длъжностни лица
се назначават от митрополита.
Отворен е въпросът дали наместникът може да представлява митрополита,
след като е негов наместник, т.е. изпълнява нещо вместо него. По тази тема
уставът мълчи, макар обаче в чл. 127 УБПЦ да е фиксирано, че в отсъствие на
архиерейския наместник го замества енорийски свещеник, определен с писмена
заповед от митрополита. Т.е. преупълномощаване няма, а по-скоро митрополитско назначаване на заместник на наместника.
Въпреки че според чл. 97, ал. 1 УБПЦ – БП във всяка митрополия има протосингел,
който се назначава от епархийския митрополит и се утвърждава от Светия
синод, протосингелът не фигурира като орган на митрополитска власт в епархията по чл. 12 УБПЦ – БП. Докато поне е уточнено, че протосингелът е помощник
на митрополита в управлението на епархията и се намира под негово пряко и не-
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посредствено ръководство, замества го при негово отсъствие според изричните му указания и получава заплата по епархийския бюджет, за т.нар. епархийски
надзорник не е указано нищо, освен че се допуска такова лице да може да бъде и
със средно богословско образование (чл. 97, ал. 4). Съвсем нелепо е, между другото, лице със средно образование да надзирава висшисти свещеници с по-високи
академични степени например.
Според чл. 98, ал. 1 УБПЦ при всяка митрополия има администрация, която е администрация на митрополита и епархийския съвет. За администрация на епархийския съвет не се споменава нищо конкретно, докато за тази на митрополита
е казано, че се състои от секретар и служители. Разпоредбата на чл. 99, ал. 2
УБПЦ също указва, че лицата в администрацията при митрополията и архиерейските наместничества се назначават от митрополита. Т.е. администрацията е
единствено на митрополита.
В устройството на всяка епархия би следвало да се включва и най-важната изобщо единица – енорийската църква. По отношение на чл. 129 и 140 УБПЦ – БП
следва да се спомене, че енорийската църква се управлява от настоятелство
(4–6 човека), като неин предстоятел е енорийският свещеник. Той е лицето, което представлява енорийската църква съобразно своите правомощия, като може
да упълномощава и други лица за това. УБПЦ всъщност най-често говори не за
енории, а за храмове – за сградите, които се отдават на свещениците, за да
извършват ритуали. В този дух и списъкът на Великотърновска епархия съдържа
храмове с контакти на свещеници, служещи в тях.
Епархийските манастири принадлежат към местните поделения на съответната епархия. Разпоредбите на чл. 169 – 170 УБПЦ – БП определят общите правила за монахините и монасите в родната ни църква. Манастирите и монасите
или монахините в БПЦ – БП, за жалост, играят единствено фигуративна роля.
Манастирите ни рядко са духовни центрове, а по-скоро представляват възможности за събиране на средства за издръжка на митрополити и синод. Повечето
монаси в БПЦ поемат обетите си с цел клерикална кариера.
Дяконите са помощници на митрополита и свещеника в тяхната служба и имат
всички общоклирически права и задължения според църковните правила по чл. 137
УБПЦ – БП.

Кадрови състав и разпределение на свещенослужители по
храмове и духовни околии
Във Великотърновска епархия по списъка10� от общо 94 храмови духовници има: един
митрополит, двама архимандрити, 10 йеромонаси, 5 ставрофорни икономи, 8 свещеноикономи, 29 протойереи и 39 свещеници. Отделно от тях са налице също един
10
Вж. Данни за Великотърновска епархия, актуални към 27.05.2013: http://bg-patriarshia.bg/index.
php?file=turnovo_diocese.xml
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монах и двама йеродякони, както и една схимонахиня, 20 монахини и 2 послушнички –
общо 120 духовни лица. Те служат или се подвизават в общо 325 храма и 20 манастира. Осем са светските лица, заети в администрацията на Великотърновска
епархия. Не е ясно колко светски лица са заети с канцеларска работа в десетте
архиерейски наместничества. Т.е. личният състав на Великотърновска епархия по
данни от интернет страницата на Синода към 27.05.2013 г. възлиза на 128 човека.
Във Великотърновска духовна околия са изброени общо 53 храма. Според списъка
21 свещеници служат в тях. Един отговаря за осем храма, един за шест храма,
един за пет храма, един за четири храма, един за три и трима свещеници отговарят за по два храма.
В Габровска духовна околия според списъка има 30 храма и 10 свещеници. От тях
двама отговарят за по един храм, двама за по два храма, трима за по три храма,
двама за по четири и един за седем храма.
Към Горнооряховската духовна околия са налице общо 53 храма, в които служат
общо 25 свещеници. Един свещеник отговаря за шест храма, двама свещеници
служат в по пет храма, пет свещеници отговарят за по три храма и пет за по
шест храма. Останалите 12 свещеници служат в по един храм.
Според списъка в Дряновска духовна околия съществуват общо 17 храма, в които
служат общо 6 свещеници, от които един йеромонах. За енорията в с. Соколово не е посочен конкретен свещенослужител. Един протойерей обслужва шест
храма, един свещеник – четири, и йеромонахът има подопечни три храма. Останалите трима духовници отговарят за по един храм.
23-те храма в Еленска духовна околия са разпределени между осем духовници –
един свещеник отговаря за осем храма, един йеромонах за седем, двама духовници за по два храма и останалите четири – за по един храм.
Седем свещеници отговарят за 28 храма в Никополска духовна околия, като на
един свещеник са подопечни 9 храма, на друг пет, на един негов събрат четири,
на двама свещеници са зачислени по три храма и на други двама – по два храма.
В Никополска духовна околия няма нито един духовник с по една енория.
Двама монаси и двама свещеници се грижат за общо 35-те храма в Павликенска
духовна околия, като един архимандрит отговаря за 28 храма в тази духовна околия и за един (29-и храм) в Севлиевска духовна околия. Т.е. това е духовникът, на
когото са зачислени общо 29 храма и един манастир – най-ангажираният свещенослужител на Великотърновска епархия. Отделен въпрос е как е възможно да обгрижва толкова енории. Другият монах в Павликенска духовна околия отговаря за
един храм, докато двамата свещеници там съответно за по пет и по един храм.
За 38-те храма в Свищовска духовна околия се грижат общо 11 духовници, като
един от тях отговаря за цели 10 храма, един за осем, трима за по три, петима
за по два и един за един храм.
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В Севлиевска духовна околия са налице 35 храма и 11 свещеници. Тук е една от
29-те енории на архимандрита от Павликенската духовна околия, когото вече споменахме. Един свещеноиконом се грижи за 9 храма, друг негов събрат има 8 храма,
един е с пет, един с три, трима са с по два и четири свещеници са с по един храм.
В Тревненска духовна околия трима свещеници имат на разположение 13 храма,
като за този в с. Бъзовец не е определено духовно лице. Един протойерей обслужва осем храма, останалите негови двама събратя – по два храма.
В 20-те манастира, посочени в списъка, 10 са женски, в които се подвизават 23
жени – една схимонахиня, 20 монахини и две послушнички, а в 10-те мъжки манастира има един архимандрит, един монах и двама йеродякони.
Администрацията на Великотърновска митрополия се състои от две духовни
лица и осем цивилни. От тях протосингелът и секретарят са свещеници, а главният счетоводител, библиотекарят и деловодителят, касиер-счетоводителят,
завеждащият стопанската дейност, домакинът и тримата епархийски финансови ревизори са църковни служители.

Местни поделения на Великотърновска епархия
Като юридическо лице, Великотърновска епархия е вписана във фирмения регистър11 на юридическите лица в България:
Фирмено досие – Булстат – 31.12.1950 г.
Общи данни
Име: ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ
Правна форма: Религиозна организация
Булстат: 104042503
Дата на вписване: 31.12.1950
Юридически статут на субекта: Юридическо лице
Група на нефизическото лице/група на субекта: Неправителствена организация
Основание за възникване на събитие: Закон за изповеданията
Документ: Документ за създаване: Устав от 31.12.1950 г.
Характеристики
Вид характеристика
Активност
Форма на собственост
Източници на финансиране
Източници на финансиране
Форма на счетоводно записване
Колективен орган на управление
11

Съдържание на характеристика
развиващ дейност
частна
дарения и спонсорство
такси за услуги с непаз. характер
двустранно счетоводство
Епархийски съвет

Дял
100,00%
10,00%
90,00%

Срв. Фирмено досие под Булстат: 104042503. Вж.: http://goo.gl/uAa1ZT
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Изповедание
Основен източник
на финансиране
Институционален сектор

Българска православна църква

Национална отрасл. класификация
АДРЕС
седалище:
		
		
		
		
		

Приходи на неправит. организации
Сектор нетърговски организации,
обслужващи домакинствата
9131 Дейности на религиозни организации

Държава: България
Област: Велико Търново
Община: общ. Велико Търново
Населено място: гр. Велико Търново
ПК 5000
Адрес: ул. ИВАН ВАЗОВ 25

УПРАВЛЯВАЩИ
Управляващ: Име: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50хххххххх ,
Държава: 		
България
Длъжност: 		
Митрополит 		
Роля: Управляващ
ПРИНАДЛЕЖНОСТ
Наименование
по търговския закон:
Държава: 			
Код на принадлежност:
ЕИК: 				

БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ – СВ.СИНОД
България
Към висшестояща
121294143

Сто и шест (106) са изброените свързани юридически лица с Великотърновска
епархия според регистъра.12 А в списъка, поместен в интернет страницата на
Синода, се съдържат 325 храма и 20 манастира. Т.е. би следвало и самият регистър да съдържа 345 юридически лица, свързани с Великотърновска епархия,
понеже всяко местно поделение на БПЦ – БП има статут на юридическо лице и
следва да е вписано в публичния регистър.
Нещо повече: Върховният административен съд е постановил в свое тълкувателно решение13, че не е необходима пререгистрация, но това по никакъв начин
не отменя задължението по самото им вписване. В мотивите на съда се казва,
че „Местни поделения на Българската православна църква – Българска патриаршия със статут на юридически лица са митрополиите, църквите и манастирите – чл. 13 от Устава на БПЦ – БП във вр. чл. 10 ал. 2 предл. 2 ЗВ. Техните
законни представители по смисъла на чл. 30 ал. 1 ГПК се легитимират като
такива с актовете за избор или назначаване, издадени от органите, които са ги
избрали или назначили: чл. 96 ал. 3 от Устава – за митрополиите: чл. 140 ал. 4 от
Устава – за църквите, и чл. 161 ал. 3 и ал. 4 от Устава – за манастирите.“ А в
12

Срв. Фирмено досие под Булстат: 104042503. Вж.: http://goo.gl/uAa1ZT

13

Срв. Справка свързани лиза с Великотърновска епархия – http://goo.gl/5nkeSt

52

2015 / брой

3 (100)

тенора на решението е постановено, че „местните поделения“ на Българската
православна църква – Българска патриаршия не подлежат на пререгистрация по
реда на §2 ал. 4 от ПЗР на ЗВ. Правосубектността на Българската православна
църква – Българска патриаршия и на нейните местни поделения със статут на
юридически лица произтича от закона – чл. 10 ал. 2 ЗВ. Представителна власт
на лицата, които ги представляват, се доказва с актовете за избор или назначаване, издадени от органите, които са ги избрали или назначили.
Разликата между общо 345 налични храмове и манастири по синодален списък
във Великотърновска епархия и вписаните 106 местни поделения в публичния
регистър е огромна. По пътя на логиката бихме могли да заключим, че числото
от 120 духовници е много по-близко до 106 местни поделения от регистъра,
отколкото 345 храма и манастира. Логично е също, че в регистъра се вписват
лица, а не сгради, въпреки изкривеното разбиране в българското митрополитско
богословие, че църквата е храмът, а не енорията.
Във всеки случай следва да отбележим още два факта. В синодалния списък липсват данни за няколко енории и духовни лица. Твърде вероятно е митрополитът,
както видяхме – единствен със своята пълна църковна власт, на своя глава да
не приема задълженията си за възнаграждения на назначените от него лица и в
случай на необходимост да отхвърли произтичащите от това обязаности. Тук не
става въпрос за починали свещеници (напр. ик. Минчо Илиев от Габрово).
Другият факт е, че липсата на кадри в БПЦ е изключително голяма. Задължението за попълване на личен състав обаче също е на митрополита – той е
лицето, което отговаря за назначаването им. Като междинен извод се налага
да бъде казано, че от една страна, е видно как Великотърновска епархия изпитва необходимост от духовни кадри, а от друга страна, митрополитът не
се справя с този въпрос. В известен смисъл това е последица от тежкото
бреме на комунистическото минало, в което на Великотърновския митрополит се е налагало да съвместява длъжност на агент на ДС под псевдонима
Ваньо14 и да се занимава с дейности, които днес видимо не са от особена
полза за него15.

Осигурените лица на Великотърновска епархия
Здравното и социално осигуряване на свещено- и църковнослужителите на Великотърновска епархия може да се проследи от приложената по-долу таблица. За
седемгодишен период – от 2008 до 2014 г., Великотърновска епархия осигурява
здравно и социално винаги равен брой лица.16 Най-голям брой на осигурени лица –
65, е налице през месеците юли и август на годините 2011 и 2012. Най-малък е
броят на здравно и социално осигурените лица във Великотърновска епархия – 14
14

Тълкувателно решение №1 от 2010 на ВКС относно вписване на БПЦ в публичните регистри.

15

Решение №298/17.01.2012 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА.

16

Срв. Биография на м. Григорий от свещ. д-р Янко Димов http://goo.gl/qc3C9L
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през месец декември на 2010 г.
Както установихме, към 27.05.2013 г. личният състав на Великотърновска епархия по данни на Синода възлиза на общо 128 човека, а данните на НОИ показват,
че към месец май 2013 г. осигурените лица са 59.
Равносметката като междинен извод от всичко дотук е, че към онзи момент
Великотърновска епархия, представлявана от митрополита си, който е единствено отговорен в качеството си на работодател, не е осигурявала поне 69
свои служители, което число представлява повече от половината от всички
заети лица там.
Интересен факт е и разминаването на информация относно заетостта на митрополита. Напр. по данни на Синода той е споменат само веднъж, а по публичния
регистър оглавява 14 от 20-те епархийски манастира и др. църковни настоятелства, както и че Дряновският манастир според регистъра представлява пансион и предлагащ услугата транспорт на тленни останки.
Извлечение17 от регистър на НОИ за осигурени лица във
Великотърновска епархия – религиозна организация, гр. Велико
Търново, ЕИК 104042503 за периода от 2008 до 2014 г.
Година: 2014
Месеци
Социално:
Здравно:

1
57
57

2
57
57

3
57
57

4
57
57

5
57
57

6
58
58

7
58
58

8
58
58

9
58
58

10
59
59

11
57
57

12
55
55

1
60
60

2
59
59

3
59
59

4
60
60

5
59
59

6
59
59

7
59
59

8
59
59

9
58
58

10
59
59

11
60
60

12
58
58

1
60
60

2
58
58

3
58
58

4
58
58

5
58
58

6
59
59

7
65
65

8
65
65

9
60
60

10
60
60

11
61
61

12
62
62

1
58
58

2
58
58

3
59
59

4
60
60

5
58
58

6
61
61

7
65
65

8
65
65

9
60
60

10
61
61

11
60
60

12
60
60

Година: 2013
Месеци
Социално:
Здравно:

Година: 2012
Месеци
Социално:
Здравно:

Година: 2011
Месеци
Социално:
Здравно:

Година: 2010
17
Това не е така за други епархии, които имат различен брой осигурени лица – срв. Таблицата Социално и
здравно осигурени лица в БПЦ http://goo.gl/4OLy2W
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Месеци
Социално:
Здравно:
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1
19
19

2
19
19

3
19
19

4
19
19

5
19
19

6
18
18

7
25
25

8
23
23

9
15
15

10
15
15

11
15
15

12
14
14

1
16
16

2
16
16

3
16
16

4
16
16

5
16
16

6
21
21

7
21
21

8
21
21

9
21
21

10
15
15

11
16
16

12
16
16

1
16
16

2
17
17

3
16
16

4
16
16

5
16
16

6
15
15

7
15
15

8
15
15

9
19
19

10
16
16

11
17
17

12
17
17

Година: 2009
Месеци
Социално:
Здравно:

Година: 2008
Месеци
Социално:
Здравно:

Само две архиерейски наместничества от Великотърновска епархия са вписани
в регистрите на НОИ. Това са габровското и дряновското. Първото е осигурявало 10 лица за периода от януари до септември 2008 г. и 11 лица за периода
от октомври 2008 г. до септември 2009 г. След този период липсват вписвания
за осигурени лица от страна на архиерейско наместничество в Габрово.18 Дряновското архиерейско наместничество никога не е оставяло вписани данни за
осигурени лица, а единствено името си и ЕИК в регистъра.
Както вече беше изяснено, архиерейските наместничества са безбюджетни организации според УБПЦ и не би следвало да осигуряват лица вместо истинския
им работодател – епархията, респективно митрополита като единствено отговорно лице.

Данни от Националния осигурителен институт
Фирма: АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО – ГР. ГАБРОВО
Седалище и адрес на управление: ГАБРОВО,
гр. ГАБРОВО, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ №1
Година

2008

2009

Месец

1

Социално
осигурени

10 10 10 10 10 10 10 10 10

Здравно
осигурени

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

18

Срв. РЕГИСТЪР – АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО – ГР. ГАБРОВО КЪМ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ
http://goo.gl/QOiRXB
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Митрополитът като работодател и осигурител и новият
чл. 255б НК
Две скорошни дела19� в български граждански съдилища съпътстват църковното
трудово право на БПЦ. И в двата случая гражданският съд определя, че не би
следвало съдът да се намеси за възстановяване на освободен (или низвергнат)
свещеник на неговото предишно служение, но и в двата случая съдилищата
постановяват, че работодател е митрополитът с всички произтичащи от това
негови задължения – за възнаграждения, за осигуровки, платен отпуск и т.н.
модерни граждански придобивки, валидни за заетите лица във всички европейски
държави.
Тази съдебна практика е постановена правилно и напълно обезсмисля еквилибристичната синодална дейност по едно становище на Синода, представяйки
отношенията между свещеник и митрополит или църковен служител и митрополит като всичко друго, но не и правоотношение.20 Разбира се, че синдикалната
дейност на духовници не е присъща на свещенството, както не е присъщо на
митрополита да не полага грижи за своите презвитери. А стачка в Църквата
все пак е недопустима. Но и самото синодално становище е свидетелство за
стремленията на висшия клир на БПЦ – БП да не се държи като работодател
към подчинените си, а подобно поведение надхвърля представите за справедливост на гражданското ни общество, което се душеобгрижва именно от същото
духовенство. Трябва да се има предвид, че въпроси около ролята на висшия клир
в осигуровките на техни служители е тема, която е била разисквана още преди
един век и не е била разрешена.21
От всичко дотук установихме, че митрополитът е лицето, което управлява,
представлява, назначава, ръководи и е отговорно пред държавата. Вече беше
обърнато внимание на някои аспекти от уредбата досежно възнагражденията и
осигуровките на свещено- и църковните служители.22
В този ред на мисли ще си позволим само накратко да посочим правното основание, според което висшият клир се явява работодател, който дължи осигуровки:
Предписанието на чл. 29 ЗВ във връзка с чл. 223, ал. 2 УБПЦ – БП и чл. 225, ал. 1
УБПЦ – БП регламентира, че свещенослужителите се осигуряват задължително
по реда на ЗЗО, като подлежат на осигуряване за всички социални рискове по
държавното обществено осигуряване, както и на здравно осигуряване, съгласно
разпоредбите на закона. Подобно е становището на главни експерти на НОИ.23
19

Решение №191/05.03.2010 г. по ГР. Д. №4956/2008 на ВКС и Определение №3675/20.09.2013 г. по ГР. Д.
№4580/2013 на Районен съд – Плевен.
20
Становище на Св. синод по повод създаване на „свещенически синдикат“ http://www.bg-patriarshia.bg/
index.php?file=attitude_5.xml
21

Върговъ, Хр. Конституцията на Българската православна църква. История и развой на Екзархийския уставъ.
С., Държавна печатница, 1920, с. 271-274.
22

Беров, Хр. П. Православната мисия в Европейската диаспора на Българската църква. – Християнство и
култура, бр. 96/2014 г., с. 28.

23

Автор: Румяна Станчева – гл. експерт в НОИ. Източник: Правно-информационна система „Сиела” към
22.08.2004 г. http://goo.gl/BRtMX5
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Както вече споменахме, Народното събрание прие нова разпоредба24 на чл. 255б
НК, в сила от 1 януари 2015 г. Това предписание е императивно и важи спрямо
всички – erga omnes, т.е. и по отношение на духовни лица. Прочее погрешно би
било разбирането, че институцията БПЦ стои извън или над закона. За държавата, която единствена има монопол да законодателства спрямо всички лица в
страната, БПЦ представлява институция, на която по силата на чл. 10 ЗВ е присъдено качество на юридическо лице ex lege. Същия статут притежават около
60 институции в държавата, напр. Агенцията за хората с увреждания, БНБ, Държавната комисия по хазарта, Националната занаятчийска камара, Фондът за
гарантиране на влоговете в банките и др. Конституционен принцип е, че всички
лица в РБ са с еднакви права и задължения, затова би било немислимо, че чл.
255б НК няма да намери приложение по отношение на епархийски ръководители
в качеството им на работодатели и осигурители. Предвидените наказания са в
рамките от една до осем години лишаване от свобода, ведно с глоби от 500 до
5 хил. лв., както и конфискуване на част или цялото имущество.

В заключение
В края на настоящото изложение се налагат няколко важни извода. На първо
място, БПЦ – БП продължава да бъде твърде затворена в институционално отношение. Липсата на леснодостъпна информация за устройството на епархиите, както и за личния състав, буди подозрение и недоверие към ръководството
на родната ни църква, като показва ниската компетентност на управляващите
ръководни кадри в административно и трудово- и социалноосигурително-правно
отношение.
На второ място – църковното устройство на Великотърновска епархия следва
да се подчинява на уставните разпоредби, важащи за всички останали епархии
на територията на страната. Съществуват разминавания в числения състав
на клира според списък, който е изготвен за синодалния интернет сайт, и държавните регистри, които също се отнасят за местните поделения на БПЦ – БП.
Отговорност за това носи единствен митрополитът.
На трето място кадровият състав на Великотърновска епархия е крайно недостатъчен, което идва да подскаже слабата духовна и административна подготовка на църковния ръководител там. Отсъствието на енории и клирици от въпросните списъци е подозрителен факт, за който от гледна точка на държавното
право се търпят различни юридически последици.
В заключение – съществува значителна разлика между данните, подадени от ръководителя на Великотърновска епархия в Националния осигурителен институт, и
фактическото състояние на личния състав на клира. Видно е, че Великотърновска
митрополия системно не осигурява няколко десетки нейни свещено- и църковни
служители, към месец юли 2013 г. това са 69 лица, а към края на 2014 г. броят им
се увеличава с три лица. Твърде вероятно е въпросните неосигурени лица да не
24

Срв. Наказателен кодекс: чл. 255б. (Нов – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.).
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получават никакви възнаграждения за своето служение или трудово правоотношение, което според разбиранията на съвременното европейско гражданско общество означава робски труд и черноработничество. Отделен въпрос представляват
невписаните в регистъра енории, както и отсъстващите от списъка духовници,
на които също е твърде вероятно да не се заплаща никакво възнаграждение.
Приложение:
СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ ЛИЦА В БЪЛГАРСКАТА
ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ПО
ДАННИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
(Данните на НОИ са актуални към 24.03.2014 г. Наименованията
„митрополия“ или „епархия“ в таблицата са според
вписаната в публичните регистри информация)
Епархия / Митрополия

Социално Здравно Социално Здравно Социално Здравно
осигурени осигурени осигурени осигурени осигурени осигурени
08.2009 г. 08.2009 г. 01.2014 г. 01.2014 г. 01.2015 г. 01.2015 г.

Българска патриаршия – Св. синод

629

645

84

85

94

95

Софийска митрополия /
Софийска епархия

368

384

353

377

360

385

Варненска и Великопреславска митрополия

25

25

127

127

124

125

Великотърновска
епархия

22

22

55

55

52

52

Видинска митрополия

25

25

30

30

28

28

Врачанска епархия

14

14

24

24

23

23

Без данни
до 2010 г.

Без данни
до 2010 г.

18

18

15

15

Ловчанска епархия

10

10

45

52

44

49

Неврокопска митрополия

30

30

132

141

138

142

Плевенска св. митрополия

1

1

24

24

22

22

Пловдивска епархия

38

38

239

239

237

237

Русенска епархия

10

10

71

75

74

74

Сливенска митрополия

27

27

30

30

31

31

Старозагорска митрополия

93

93

85

85

83

83

1292

1324

1317

1362

1325

1361

Доростолска митрополия

ОБЩО ОСИГУРЕНИ
ЛИЦА В БПЦ – БП

58

2015 / брой

3 (100)

Кентърбърийският архиепископ Джъстин
Уелби беше избран на този пост на 9 ноември 2012 г., а официално встъпи в длъжност на 21 март 2013 г. Роден на 6 януари
1956 г., за разлика от мнозинството свои
предшественици, преди да стане духовник,
той е част не от академичните, а от деловите среди. Получава престижно образование, отначало в Итън, а след това в Тринити
Колидж на Университета Кеймбридж, който
завършва през 1978 г. с бакалавърска степен
по история и право. Следват единадесет години работа в петролната индустрия, от които пет години той работи за базираната в
Париж компания Elf Aquitaine, а от 1984 г. за лондонската компания Enterprise Oil PLC, специализирана в изследването на нови петролни залежи, където се занимава основно с проекти в Западна Африка и Северно море. Решава да се посвети на свещенството в края на
80-те години и след като получава съответното образование, е ръкоположен през 1992 г.
През следващите години служи като свещеник на различни места, а през 2011 г. е ръкоположен за епископ на Дърам. В този период той се занимава и с разрешаването на проблеми на англиканската общност в трудни области като долината на река Нигер в Африка.
Женен, с шест деца, той говори френски език и се определя като франкофил. Автор е на
статии, посветени на отношенията между финансите и религията. Речта му за добрата
икономика е произнесена на 4 февруари 2015 г. в Уестминстър на събитието, организирано
от Надпартийната парламентарна група за включващо развитие.

Кентърбърийски архиепископ Джъстин Уелби

ДОБРАТА ИКОНОМИКА
Радвам се тази вечер да бъда сред вас на това важно събитие. Бих искал в началото да направя кратък коментар за участниците в тази Надпартийна група за
включващо развитие. Членовете на различни партии, които се включиха в тази
инициатива, внесоха в нея богатството на своя опит и това е нещо похвално,
което се надявам да продължи и занапред да се развива.
Помолен бях да говоря за „добрата икономика“ и за възстановяването на връзката
между създаването на богатството и социалната справедливост. Ще говоря за
Бог, Неговото творение и за Иисус. Вярвам, че това няма да ви изненада. Възможно
е да не се съгласите с това, което ще кажа за Бог и Неговото въздействие върху
обществото, но когато искате да чуете мнението на един викарий, едва ли очаквате нещо друго. Основите на добрата икономика са вписани в природата на човешкото творение – те са креативността, безкористността, солидарността и субсидиарността, но основата на всички тях е креативността. Субсидиарността и
солидарността са средствата, които регулират опасностите от креативността.
Креативността е уникален дар на човешките същества и ако мога да си позволя
в този контекст да използвам думите от брачната церемония – тя е дар от Бога
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за творението. Повечето световни религии приемат Бог за единствен източник
на творението, но в юдео-християнската традиция Бог предава този дар на сътворените от Него човешките същества. А това означава, че създаването на неща,
следователно и на пари, е нещо добро. Създаването на богатство е нещо добро.
От самото начало на библейската история на Сътворението човешките същества
са натоварени с отговорността да се грижат, съблюдават и творят. Още в самото начало те са натоварени с отговорността да се грижат за Райската градина,
по-късно това е продължено в търговските и занаятчийски умения на Авраам и
Иаков, за да се стигне до ефективното и добро управление на едно домакинство, на
финансите и занаята от Иосиф. Всички тези начинания носят със себе си разбирането, че крият и опасности – към което ще се върна след малко. В Новия завет Бог
става човек в Иисус – историческа личност, в Която ние опознаваме Бог и докато
расте, Той също така изучава дърводелския занаят. Иисус се труди за прехраната
си и създава богатство през деветдесет процента от своя живот. Св. Павел има
занаята да прави шатри, както сам казва на коринтяни, когато е обяснено, че не
взима пари от тях, докато живее в Коринт и оглавява местната църква.
Креативността е основна човешка функция, а добрата икономика е икономика,
която позволява изявата на тази креативност. Затова и пълната заетост е от
значение, инвестициите в образованието са нещо задължително, а развитието
на уменията е от първостепенна важност, за да могат начинанията от всякакъв вид да се развиват, да произвеждат богатство (и да се провалят), да създават заетост и напредък в обществото, в което те живеят – това е дарено
от Бог призвание и служба.
Пазарът е изключително ефективен механизъм за преразпределение в едно сложно устроено общество, който дава свобода за изява на човешката креативност.
По-добър начин за преразпределение на ресурсите не е измислен, а неговите алтернативи винаги са били антихуманни и дори тиранични. Но в същото време
пазарът не може да създаде и да поддържа споделения морал, който е необходим,
за да гарантира, че той действа внимателно и съчувствено на всички равнища.
Както е известно, Адам Смит говори също толкова убедено за опасностите от
пазарните манипулации, както за невидимата ръка. Опитът от кризата от 2008 г.
показва, че сложността на човешките мотиви и алчност никога не трябва да бъдат оставяни единствено на произвола на пазара. Както не съществуват ясни и
еднакви правила в бизнеса, когато в тях участват живи човешки същества, така
и не съществува напълно справедлив и свободен пазар. Просто той не съществува.
Креативността е характеристика на предприемачеството и тук имам предвид всички участници в него, от едноличния търговец до мултинационалните
компании. Тя трябва да бъде ценена и уважавана не само при артиста, но и при
предприемачите с дребен бизнес, които си наемат помощник и още трима души.
Те са стабилната основа на добрата икономика. Но в големите организации се
изграждат сложни нива на отговорност, поради което загрижеността започва
да изчезва. Креативността присъства в софтуерното програмиране, в машини-
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те на сър Джеймс Дайсън1, в света на банките и финансите, където се създават структури за управление на риска или други форми на инвестиране, които
позволяват на тези организации да се развиват и да бъдат още по-креативни.
Икономика, която се превръща в бреме за участниците в нея и която ограничава тяхната креативност, не е добра икономика. Малко по-късно ще се върна
към въпроса за подходящите ограничения, но свободата на креативността е
съществена добродетел на добрата икономика.
Другата необходима добродетел е тази, която папа Бенедикт нарече безкористност и която е нещо повече от щедрост. В сърцевината на християнска вяра
лежи идеята за незаслужената любов, която не очаква ответ. Изглежда странно
да се говори за безкористност, когато става дума за икономика. Но добрата
икономика включва в себе си и дух на щедрост, което означава да не бъде търсена максимализация на печалбата, както и изискването всяка трансакция да
бъде извършвана на основата на равна себестойност. По-скоро тя се основава
на признанието, че вътре в икономическата система има хора, които живеят в
охолство, и други, които са изложени на лишения. Затова и безкористността е
област от добрата икономика, която се докосва до всяка част от обществото,
но действа активно в средите на предприемачите, третия сектор и отделните
личности. Тя включва в себе си и филантропията, но преди всичко и приемането
на логични граници в максимализацията на възвръщаемостта. Тази черта е широко призната в начина на функциониране на нашата икономика.
Така например от пощите се очаква да поддържат под една или друга форма
клонове в места, които никога няма да носят печалба. От телефонните компании се очаква да осигурят наземна връзка с отдалечени селски райони, приходите от които никога няма да върнат инвестирания капитал. Железопътната
система също съдържа в себе си елемент на общественото благо. Водата,
електричеството и другите комунални услуги съдържат в себе си елемент на
безкористност. Това означава принципът на безкористността да бъде прилаган,
но винаги съществува опасността той да бъде пренебрегнат, освен ако не бъде
утвърден и признат като нещо добро не само от богатите хора, склонни към
филантропия, но също и от предприемачите, които създават богатство. Според
християнското разбиране безкористността е характеристика на Бога. Дарът
на живота на Иисус Христос и предложеното от Него спасение се даряват не
заради някакви заслуги или постижения, тъй като животът ни не е достоен за
Неговия, а благодарение на любовта, която се излива свободно и която ни залива
със своята щедрост. От нас зависи дали да я приемем или не.
На трето място, солидарността, за която писах в един наскоро публикуван сборник
с есета, озаглавен Върху скала или върху пясък?2, за който може да сте срещнали
1

Джеймс Дайсън (Sir James Dyson, р. 1947 г.) – британски инвеститор, изобретател и основател на компанията „Дайсън”, чието състояние към 2013 г. се оценява на 3 млрд. британски лири. Б. пр.
2

Върху скала или върху пясък? Солидни основи за бъдещето на Великобритания (On Rock or Sand? Firm
Foundations For Britain’s Future, 2015) – сборник с есета под редакцията на Архиепископа на Йорк Джон Сентаму, посветен на дебата за бъдещето на английската нация. В сборника е публикувано и есето на Джъстин Уелби
„Съграждане на общото благо“. Б. пр.
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отзиви във вестниците или да ви е попаднала самата книга – е древна и дълбоко
богословска концепция, с която в известен смисъл е било злоупотребено от политическата идеология, което е попречило за по-пълното разбиране на нейния смисъл.
Тази концепция е дълбоко приложима към нашата днешна икономическа дискусия, тъй
като в нейната основа лежи именно включването; тя означава така да бъде променен нашият икономически пейзаж, че никой да не бъде изоставен или отхвърлен. Тя
има отношение към това как оценяваме хората или общностите. Солидарността
е съвършено изразена в Иисус Христос. Той е станал човек, за да можем ние да се
обожим. Неговото служение е пример за отдаденост на вътрешното достойнство
на всеки, но особено на тези, които икономиката или обществото са осъдили като
товар или като незначителни – бедните, слабите, младите и старите.
Днес често приемаме солидарността за някаква успокоителна идея. Професор
Паул Дебмински, икономист в Университета във Фрайбург в Швейцария и добър
мой приятел, в един свой изключителен текст за финансовата криза, написа:
„Икономическият дискурс е фокусиран върху тези, които са икономически продуктивни. Това означава, че около половината от всяко едно общество въобще
не присъства на радара на икономистите. От икономическа гледна точка тези
групи в най-добрия случай са разглеждани като получатели на публични трансфери; а в най-лошия случай – като бреме и причина за публични разходи. Затова солидарността се измерва по обема на публичните трансфери. След като веднъж
бъде дефинирана по този опростен начин, солидарността автоматично започва
да изглежда като заплаха за икономическата ефективност…“.
Както съм посочил по-подробно в „Съграждане на общото благо“, смятам, че
в публичната политика съществуват четири ключови области, които могат
да покажат как трябва да изглежда и какво трябва да създаде една икономика,
основана върху солидарността. Те дават живот на концепцията за човешко достойнство и на идеята за съвместно човешкото пътуване. Те ни предизвикват
към размисъл, който ни кара да си кажем: „Всеки заслужава този шанс“. Тези
четири ключови области са: достойно заплащане, прилично жилище, възможно
най-доброто образование и подготовка, гарантиран достъп до финанси. Солидарността е една от добродетелите на добрата икономика, която се докосва до
областта, в която правителството играе важна роля.
И накрая, субсидиарността в добрата икономика има отношение към отговора
на въпроса „Кой има най-голяма възможност да създаде това?“.
Добрата икономика е икономика, в която е постигнат внимателен баланс между
ключовите елементи на икономиката. Два от тези елемента – държавата и
пазарът – твърде често ни се предлагат като единствените възможни отговори, когато се поставя въпрос за икономиката – докато всъщност този въпрос
става все по-малко уместен. Задълбочаването на зависимостта от парите,
инжектирани в името на някакъв голям политически план или стратегия, или
зависимостта от страничните ефекти от свободния пазар, не са достатъчни,
за да отговорят на въпроса как да бъде изградена добрата икономика.
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Уилям Бевъридж3 е известен най-много с доклада си, довел до създаването на
следвоенната социална система в нашата страна. Но по-късно той пише и
втори доклад, далеч не толкова известен, озаглавен „Доброволното действие“,
и настоява, че и двата трябва да бъдат разглеждани заедно – между другото
и двата доклада са разработени в сътрудничество с неговите стари приятели
от университетските години Тауни4 и Уилям Темпъл5, като вторият е вероятно
най-уважаваният архиепископ, говорил по социалните проблеми след епохата на
Реформацията. В „Доброволното действие“ Бевъридж изказва своята загриженост, че държавата не трябва да поема върху себе си цялата отговорност и
грижа за слабите, уязвимите или нещастните, както ги нарича той. Държавата
е добра, ако успее да остане универсална, без да бъде персонална. Той съзнава,
че ако държавата получи твърде големи права в оформянето на обществото
или икономиката, накрая тя ще ограничи личната отговорност и ще въздейства
негативно върху развитието на здравите общности. Добрата икономика се крепи на вярата, че всеки един от нас има роля, която трябва да изпълни – която
наистина се простира далеч отвъд чистата производителност на икономиката.
Някои от вас може би са изслушали речта, която Жан Вание6 произнесе преди
три седмици в Камарата на лордовете за основаната преди няколко десетилетия от него общност на „Ковчега” (L’Arche), в която той успя да предаде своето
убеждение, че тези, които светът приема за слаби заради техните увреждания,
всъщност са тези, които успяват да внесат надежда и сила в живота на общността. Аз също го изслушах заедно с кардинал Винсент Никълс и тази реч още
веднъж ми вдъхна увереност и надежда за бъдещето на нашата общност.
Следователно икономика, основана на принципа на субсидиарността, е тази, която има ясно съзнание за това кой може да свърши нещо най-добре и която има
съзнание за сътрудничеството между различните елементи на икономиката,
които да позволят процъфтяването на всички. Това може да бъде видяно в антимонополното законодателство, в местното управление, в децентрализацията и
регулацията, които гарантират отговорното отношение на големите компании
към клиентите. Тя се вижда и в местата, в които държавата не присъства и
в които индивидите, групите или общностите имат възможността да вършат
това, за което те са призвани.
Но как тогава можем да отсъдим дали една икономическата политика насърча3

Уилям Хенри Бевъридж (William Henry Beveridge, 1879–1963) – британски икономист и социален реформатор, известен най-вече със своя доклад от 1942 г. (известен като Доклада „Бевъридж“), въз основа на който
избраното през 1945 г. правителство на Лейбъристката партия започва създаването на социалната държава
във Великобритания.
4
Ричард Хенри Тауни (Richard Henry Tawney, 1880–1962) – британски икономически историк и християнски
социалист, оценяван като един от най-влиятелните историци на своята епоха. Б. пр.
5
Уилям Темпъл (William Temple, 1881–1944) – епископ на Църквата на Англия, епископ на Манчестър (1921–
29), Архиепископ на Йорк (1929–42) и Кентърбърийски архиепископ (1942–44), известен проповедник. Най-голяма известност му донася издадената през 1942 г. книга Християнството и социалният ред. Б. пр.
6
Жан Вание (Jean Vanier, р. 1928) – канадски католически философ и богослов, основател на организацията
„Л’Арш” – международна федерация на общностите на хората с увреждания и на техните асистенти. Сред наградите, с които е удостоен, са Наградата за свобода Pacem in Terris (2013) и Наградата „Темпълтън” (2015). Б. пр.
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ва създаването на „добрата“ икономика? В сянката на финансовата криза от
2008 г. и реалностите след Голямата рецесия Синодът на Църквата на Англия
дискутира в тази сграда възможните последици от кризата. И той стигна до
извода, че във всяка ситуация, колкото и напрегната да е тя, икономическата
политика трябва да бъде оценявана по три критерия: дали е справедлива, дали
е щедра и дали е устойчива. Това са въпросите, които е необходимо да бъдат
задавани за всички политики – независимо дали става дума за публични политики, за политики на бизнеса или на други обществени групи, включително и за
политиките на Църквата. Можем и трябва да задаваме тези въпроси както по
отношение на равнищата на публична и лична задлъжнялост, така и за програмите, които могат да бъдат приети като част от политиката за ограничения. Те
достигат до сърцето на обществото, те са политически, без да са партийни, и
създаването на една икономика за всички, която може да донесе полза на всеки
един от нас и на бъдещите поколения, зависи от отговора на тези въпроси.
Ще завърша с думите на великия богослов от IV век св. Василий Велики, който
пише: „Голям порой се излива през хиляди канали в плодородната земя. Намери
хиляди различни пътеки, по които твоето богатство да достигне домовете на
бедните. Богатството е като водата, която извира. Колкото по-често тя е
почерпена от извора, толкова по-чиста е тя, а когато кладенецът не се ползва,
водата става мръсна“7.
Налице е голям потенциал богатството да действа като жива вода, която се
разпространява през всички канали на нашата икономика, благодарение на добре функциониращата пазарна икономика, като носи полза на всички и действа
за общото благо. Как да направим така, че този потенциал да действа още
по-ефективно в нашата страна, как да изградим основите и ценностите на
добрата икономика, как да се възползваме от създаването на богатството –
всички тези въпроси изискват голям и новаторски скок. Те предполагат такова представяне, което да отразява онова, за което говорих – креативността,
безкористността, солидарността и субсидиарността. Те имат нужда да бъдат
представени по начин, който отразява природата на нашата страна, която е
креативна, щедра, пълна с въображение, отговорна и обърната към общността.
В най-добрия случай ние притежаваме всички тези добродетели и в най-добрия
случай те ни правят по-силни.
Благодаря ви.
Превод от английски: Момчил Методиев

7

Св.Василий Велики, Homilia in Illud Lucae, Destruam Horrea Mea, 5: PG 31, 271.
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Людмила Димова

ЗА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА
ГЕРМАНСКИТЕ ЕПИСКОПИ И
СПОРОВЕТЕ С РИМ
„Ние не сме филиали на Рим” – думите са на кардинал Райнхард Маркс, председател на германската Епископска конференция и архиепископ на Мюнхен-Фрайзинг,
изречени на пресконференция на 25 февруари 2015 г., по време на пролетната
пленарна асамблея на немските епископи в Хилдесхайм и цитирани от вестник
Tagespost. Те предизвикаха широки дебати сред католиците в Германия.
С оглед на предстоящия Синод, посветен на семейството, който ще се проведе от 4 до 25 октомври във Ватикана, кардинал Маркс говори за „нови пътища”
и „съдействие, за да се отворят врати”. Според архиепископа на Мюнхен към
Германия „са насочени известни очаквания”. Той се надява, че някои въпроси ще
бъдат повдигнати още преди Синода. Кардиналът предполага, че през октомври най-сетне ще бъде изработен един текст по въпросите на брака, семейството и сексуалния морал, от който ще произтече „по-нататъшна дискусия”.
Според него в отделните аспекти на пастирската грижа „Синодът не може да
даде предписания в детайли какво ще правим ние в Германия”. Германските епископи възнамеряват след Синода да публикуват собствено пастирско писмо за
брака и семейството. Кардинал Маркс не желае да чака разрешение. „Ние не сме
филиали на Рим. Всяка епископска конференция отговоря за пастирската грижа в
своя културен кръг и има като изконна задача възвестяването на Евангелието.
Не можем да чакаме, докато Синодът каже как да оформим семейната пастирска
грижа.” Житейската действителност също е важен фактор според кардинала:
„Ние се учим и от учението на живота”, подчертава той.
Дискусии, особено в социалните мрежи, подхрани с изказванията си и епископът
на Оснабрюк Франц-Йозеф Боде. Според неговите думи, цитирани от Tagespost,
участниците в Синода „ще обсъдят не само въпросите на брака и семейството,
но и възможността за смяна на парадигмата”.
За епископ Боде основен въпрос си остава дали само Писанието и Преданието
са извори на богословско познание, а не е ли такава и „реалността на хората
и света”. Той припомня „диалогичната структура” на действителността и се
позовава на Gaudium et Spes (лат. Радост и надежда) – Пастирската конституция за Църквата в съвременния свят на Втория ватикански събор.: „Няма нищо
истински човешко, което да не отеква в сърцата им” (на Христовите ученици).
Неговият извод: „не само християнската вест трябва да намира отклик в хора-
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та, но и хората трябва да намират отклик при нас”.
В коментар за вестник Westfälische Nachrichten Фолкер Резинг пише: „Миналата
есен първият Синод заседава по трудните въпроси около брака, семейството и
сексуалността, идната есен следва продължението. Трябва да се внесе яснота
какво становище заема Католическата църква по тези неотложни проблеми.
Едни пледират за реформи, други напомнят за надеждност и вярност към принципите. Търси се общата линия. А някои се надяват и на решаващата дума на
папа Франциск.
Германската епископска конференция се представя преди Синода толкова единна, колкото отдавна не е била. В епохата след немския папа Бенедикт XVI и
консервативния Йоахим Майснер1 новият председател на конференцията, кардиналът от Мюнхен Райнхард Маркс, успя да представи един цялостен образ
на епископата. Това със сигурност се дължи на неговия собствен реторичен и
комуникационен талант.
Рефоматорите си въобразяват, че имат подкрепата на папата, докато на консерваторите им липсва поддръжка. Мнозинството германски епископи още миналата година се произнесоха в Рим да се настоява за пробив по спорната тема
за разведените с последващ брак”.
В интервюта за немския вестник Rheinische Post и за френското списание Famille
Chretienne кардинал Герхард Мюлер, префект на Конгрегацията за доктрината за
вярата, се противопостави категорично на християнството в олекотена версия. „Много хора имат погрешна представа за католицизма, съзирайки в него
група от култови действия и утешителни вярвания. Но той е повече от това.”
Въпросът е, че верният воюва срещу стария Адам и става нова твар.
Кардинал Мюлер се включи в дебатите за брака и семейството, предупреждавайки, че не бива да се разделят църковното учение за тайнствата и практиката. Един развод според християнското разбиране е като ампутация, каза той.
А по повод на изявленията на немските епископи кардинал Мюлер призова да се
помнят думите на Учителя на Църквата св. Йоан Златоуст (ок. 345–407): „Вярвам, че някои богослови и епископи трябва повторно да вникнат в тези думи”.
Като ориентир за католическото учение за брака той се позовава на папа
Пий XI (1922–1939) и неговата енциклика за брака Casti connubii от 1930 г., както
и на съответните писания на папа Йоан Павел II и на Бенедикт XVI. Същевременно кардинал Мюлер признава, че житейската реалност на много семейни двойки
днес се различава от църковното учение и трябва да се помисли върху това.
„Ала е ясно, че оттук не можем да изведем теологическа или догматична норма.”
Обществената промяна е разклатила брака като неразривна връзка между мъж
и жена. Косвено кардинал Мюлер изразява подкрепа към изказванията на папа
Франциск за ускоряване на процедурите, свързани с анулирането на църковните
1

Кардинал Йоахим Майснер е от 1989 до 2014 г. архиепископ на Кьолн и митрополит на църковната провинция Кьолн. Преди това, от 1980 до 1989 г., епископ на Берлин, а от 1982 до 1989 г. – председател на Берлинската епископска конференция.
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бракове. От друга страна, много хора вече нямат съзнанието какви задължения
ги обединяват с църковния брак. Тук може да бъде поставен въпросът за валидността на сключването на брак, заключава префектът на Конгрегацията за
докрина за вярата.
Кардинал Паул Йозеф Кордес, бивш председател на Папския съвет Cor Unum,
публично опроверга възгледите на главата на германския епископат. Това той
направи в писмо до Tagespost. Кардинал Кордес подчерта, че изказванията на
кардинал Маркс са силно смущаващи. „По въпроси за едно ново издание на песенника Gotteslob2 или решения за поклонническия път до Алтьотинг3 няма пречки
пред компетенциите на председателя на германската Епископска конференция.
Друго е при дебатите по проблемите на разведените с нов брак. Тази материя
е свързана със сърцевината на теологията. Тук един кардинал не може с един
замах да раздели пастирската грижа от учението... Във всеки случай изречението „Не можем да чакаме, докато Синодът каже как да оформим семейната
пастирска грижа” не е внушено от духа на Communio.” „Антиримският афект не
е кабинетна измислица, а реалност с центробежна сила по северните ширини.
За единението на вярата той всъщност е крайно разрушителен”, заключава
кардинал Кордес.
Той отбелязва също, че немските католици нямат причини да се чувстват над
другите. Само малцина от тях са съхранили в себе си дълбоката вяра: „Само
16 % от тях вярват в Светата Троица, в Бога Личност, а не в някаква абстракция. В такава ситуация не можем да бъдем пример за другите”, изтъкна кардиналът.
След писмото на кардинал Кордес последва вълна от писма на читатели до
Tagespost.
„Кардинал Кордес, на когото трябва сърдечно да благодарим за неговите разяснения, вижда тук атака срещу единството на вярата и примата на папата
и учението – пише проф. д-р Петер П. Барон. – В края на краищата, не иде реч
за третостепенни въпроси на местните Църкви, а за централното учение за
тайнствата и за задължителните указания на Църквата... Не натвори ли реформаторският дух на разцепление вече достатъчно в Германия и за света?”
А докторът по богословие Франц Енгенхайстер се обръща назад, към управлението на Ото фон Бисмарк. „В скверното си циркулярно писмо след Първия
ватикански събор Бисмарк хвърля в лицето на епископите упрека, че те са
„инструменти на папата, служители без собствена отговорност”. В отговор
неколцина немски епископи подписват изречения като тези: според „учението на
Католическата църква папата е епископ на Рим, не епископ на някой друг град
или диоцез, не епископ на Кьолн или Бреслау и т.н.”. И следва диференцирано из2
Gotteslob (Хвала Богу), литургически песенник за немскоезичните католици в Германия, Швейцария и Австрия. Б. пр.
3
В Алтьотинг се намира най-известното светилище на Дева Мария в Германия, посещавано годишно от над
1 млн. поклонници. Б. пр.
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ложение на разбирания по същество като субсидиарен4 примат (би могло да се
говори направо за ултиматум). 1875: Не сме служители на папата! 2015: Не сме
филиали на Рим!”.
Не само тук, но и в други коментари се прокрадна паралел с т.нар. Kulturkampf
на райхсканцлера Бисмарк, битката за културна унификация, насочена срещу
Католическата църква в понтификата на папа Пий IX, която железният канцлер
води между 1871 и 1878 г. Тогава се стига до преследване на свещеници и миряни, изселване на йезуити и представители на други ордени, възпрепятстване на
пастирската грижа, спиране на заплатите на църковни служители, тормоз над
епископите.
В своя блог християнинът Феликс Хонекамп пише, че изявленията на немските
епископи са като взривно вещество и подготовка за откъсване от Рим. А в
едно насочено според житейската действителност учение той вижда „шамар в
лицето на всички онези, които полагат усилия да водят богоугоден живот дори
и в боговраждебна среда”.
В дебата за брака и семейството се включи и Централният комитет на немските католици, който апелира за реалистичен възглед от страна на Църквата, подкрепяйки на практика изказванията на германските епископи. Църквата
трябва да внимава бракът да не се превърне в „непостижим идеал”, се казва
в изявлението на върховния орган на миряните католици. В него се твърди, че
предбрачните и небрачните партньорства, светските повторни бракове след
развод и семействата с един родител и еднополовите съжителства в много отношения са ориентирани към християнския семеен модел, което трябва да им се
признае и те да получат пастирска грижа в Църквата. Същевременно Централният комитет на немските католици се обявяви изрично за брака като модел за
обвързване за цял живот и за успешен живот с Божията помощ.

4
Субсидиарност: заемащите по-ниските нива трябва да получават толкова компетенции, колкото е възможно, а по-висшите постове само колкото е необходимо.
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Светослав Риболов

АВТОРИТЕТЪТ НА ОТЦИТЕ,
СБОРНИКЪТ НА СВ. ПИСАНИЕ И
КРИТЕРИЯТ НА СВЕТОСТТА
В процеса на обучение по теология нерядко възниква един резонен въпрос от
страна на студентите. Ще се опитам да го резюмирам по следния начин: В какво
се състои разликата между авторитетността на светоотеческото творчество и сборника от свещени текстове, наричан Св. Писание, Библия? И логичното
следствие на това питане е следващият въпрос: До каква степен и текстовете
на отците са боговдъхновени?
Канонът на Стария и на Новия завет съставлява определени книги – 50 (49) на
Стария и 27 на Новия завет, възприемайки ги като авторитетни за традицията
(преданието). Той е установен след съответните разисквания и съборни решения
на Църквата, постигнати в дискусия под въздействието на Светия Дух. Виждаме
го в 39-ото послание на св. Атанасий от 367 г.1 и в решенията на поместните
събори в Ипон, Северна Африка (393), и Картаген (397). Те систематизират онова,
което вече е било общоприета практика в древност в Църквата – да се смятат
27-те новозаветни книги за боговдъхновени, т.е. те да представляват канона на
Новия завет на Господа с избрания Му народ. С други думи, той е също резултат
от определена историческа опитност на общността, която наричаме Църква
(старозаветна или новозаветна). А тази опитност всъщност е и опитност от
живеенето в Духа, т.е. в Божието благодатно присъствие или най-просто казано – в святост. Затова познаването на Писанието и тълкувателната работа
върху него тясно се свързва от отците с духовния живот, с пътя на духовното
възрастване, с пътя на обжението като усвояване на нетварните божествени
енергии – пътя на светостта. Именно заради това познаването на Писанието
в тази среда превишава в Църквата по ценност всяко друго познание. Въпреки
това, както виждаме в тълкувателните опити на отците, и то в най-блестящите примери, неминуемо като контекст е включена, дори е смятана за базисна,
светската научна осведоменост. Тази историческа опитност е неминуемо контекстуално обусловена – в своето време и място, носейки в същото време определени опорни пунктове, получени по откровение, по тайнствен начин, в общение
с нетварното. Светостта, активираността от самия Божи Дух на всички тези
отци, отчетена и засвидетелствана от съборното и общностно съзнание на
цялата Църква, е гарантът за това, че евангелското послание остава същото,
че чрез тях продължава да говори Духът така, както е говорил чрез пророците и

1

Athanasius Alex. Ex epistola 39 (PG 26, 1435B-1436A).

69

Съвременно богословие

апостолите.2 Така не само текстовете на сборника на Свещеното писание, носещо безспорния си авторитет в Църквата, но и всякакви други паметници на църковната святост, на енергийното присъствие на Духа-Утешител в общността
на Божия народ, като светоотечески съчинения, съборни ороси (вероопределения),
житиеписни разкази, канонически текстове, апокрифите3, различни химнографски
литургични текстове и др., представляват паметни бележки за историята на
тази борба на Църквата в историята на домостроителството на спасението,
която върви от самото сътворение и която е насочена към есхатологичното
оцелостяване на всичкото в едно неразрушимо единство на тварното с Твореца.
Става дума за процеса на „богоуподобяване“ или „уподобяване“ на Бога (Бит. 1:26)
у човека, т.е. усъвършенстването на тварите, за техния есхатологичен устрем,
заложен от Бога в творческия процес от самото начало на битието.4 Това е
борба за есхатологично усъвършенстване, което се очаква като окончателна победа над силите на злото, триумф, блажено изстрадан и осъществен именно от
светците на Църквата (вж. Откр. 6:9-11).
Така, в частност, писанията на отците, т.нар. патристична книжнина, представляват продължаващ израз на този свят начин на живот, на този избухващ
на периоди устрем, извиращ от самия Бог и даряван на тварното чрез Духа, в
присъствието Му в Църквата като вдъхновяваща сила и нестихващ извор на
животворна нетварна енергия-благодат.5 Израз, който виждаме още при старозаветните праведници, съдиите Израилеви, пророците, при апостолите и техните ученици, в опита на светиите в новозаветната Църква. Тя има съвсем ясно
съзнание, че богословстването на отците има характера на откровение и че
то всъщност е продължаващо откровение, продължаващо разкриване на спасителния план на Бога в творението. Както е засвидетелствано от св. ев. Йоан в
неговата версия на Евангелието, Спасителят сам казва на учениците Си:
Това ви казах, бидейки с вас. А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви
говорил (14:25-26)6... Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе.
А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от
Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето
(16:12-13)7.
Вж. μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ ἁγ. Βλασίου Ἱεροθέου, Ἐμπειρικὴ Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς
Ἐκκλησίας (κατά τις προφοτικὲς παραδόσεις τοῦ Ἰωάννου Ῥωμανίδη), τ. Α΄: Δόγμα-ἠθικὴ-ἀποκάλυψη, Ἱερὰ Μονὴ
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), 2010, 234-262.
2

3
Става дума, разбира се, не за гностически апокрифи, а за църковни текстове, които не са признати за
официална книжнина, но носят в себе си информация за историческия път на Църквата.

Вж. N. Ματσούκας, «’Εκκλησία καὶ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, Ἱστορία καὶ Ἐσχατολογία». – Π. Καλαϊτζίδης (ἐπιμ.),
Ἐκκλησία καὶ Ἐσχατολογία, Ἔκδ. Καστανιώτη: Ἀθῆναι, 2001, 63-80.
4

5

Вж. Риболов, Свет. Разбирането за боговдъхновеност в Православната църква. – В: Симеон Евстатиев
(съст.), Християнство, ислям и източните религии: нормативен текст и социокултурен контекст. С., Изток-Запад,
2011, 35-48.

Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων· ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ
ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.
6

Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα
ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
7
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Вдъхновен именно от тези думи, св. Кирил Александрийски добавя следното:
Единородният не прекрати откровението си пред нас, след като откри в началото силата на своето тайнство [т.е. Въплъщението си] пред първите [т.е. учениците си]. Той го действа чрез всичко, засаждайки у всеки чрез Духа просветление и води всички, които го обичат, към познание на онова, което стои свръх
ум и разум.8
Тези думи на св. Кирил по особен начин се допълват от размишленията на св.
Йоан Златоуст. Според него троичният Бог в делото на спасението на хората,
в божественото домостроителство, се явява постепенно – в Закона, в пророчествата на старозаветните пророци, в Евангелието, на Петдесетница – и
след слизането на Духа над апостолите остава да пребивава за постоянно в
Църквата.9
В източноправославната традиция няма и не може да има разграничение между
естествено и свръхестествено откровение, между наука и религия, тъй като
Бог обективно се открива с тайнственото Си присъствие в тварното, дали
ипостасно в лицето на въплътения Божи Син, или енергийно, т.е. благодатно, в
лицето на Светия Дух, това присъствие е тук и сега и винаги. По този начин
онова, което понякога наричаме „свръхестествено откровение“ или библейско
откровение, винаги се разкрива и прочита в светлината на естественото,
което се поддържа и дарява от Бога в Неговите нетварни енергии, които са
свръхприродни.10 Тази историческа опитност на общността не е нито случайна,
нито закономерна, а представлява отговор на конкретна нужда на тази общност: в резултат на опит да се преразгледа дошлото по приемство като боговдъхновен материал, получен чрез откровение – в срещата между тварното и
нетварното, т.е. като тайнство.
В случая с броя на авторитетните библейски книги общностното съзнание на
Църквата осъществява своя отговор на предизвикателството на Маркион (II в.),
който се опитал да изключи няколко от новозаветните книги и целия старозаветен сборник като непригодни за християнската вяра. Така от еврейското наследство тя е възприела по-широкия александрийски канон, а не по-тесния палестински. Някои от книгите биват определени като „второканонични“
(δευτεροκανονικά).11 Всъщност всички канонични постановления, догмати и практики представляват решения на конкретни нужди на тази общност в дадения
исторически момент и се вграждат в историческия опит на общността в този
8
Cyrilus Alex., In Joannis Evangelium, lib. XI (PG 74, 576D): Οὐ γὰρ κατέληξεν ἀποκαλύπτων ἡμῖν ὁ Μονογενὴς
τοῦ καθ’ἑαυτὸν μυστηρίου τὴν δύναμιν ἀποκαλύψας τοῖς πρώτοις ἐν ἀρχαῖς· ἐνεργεῖ δὲ τοῦτο διὰ παντός, ἐνσπείρων
ἑκάστῳ τὸν διὰ τοῦ Πνεύματος φωτισμόν, καὶ χειραγωγῶν εἰς ἐπίγνωσιν τῶν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον τοὺς ἀγαπῶντας
αὐτόν.
9

Joannes Chrys. In Joannem homil. LXXVIII (PG 59, 424); De sancta Pentecoste, homil. I (PG 50, 454).

10

Maximus Confessor, Ambiguorum Liber (PG 91, 1132D-1133A, 1160B-D).

11

Това са І Ездра, Юдит, І-ІІІ Макавейски, Премъдрост Соломонова, Премъдрост на Иисус, син Сирахов,
Посланието на Йеремия и откъси от книгите Естир и Даниил. Виж Ἰω. Καραβιδοπούλου, Εἰσαγωγὴ στὴν Καινὴ
Διαθήκη. Θεσσαλονίκη: «Πουρναρᾶ», 1980, 72-90.
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свят, като така натрупват това, с което разполага „Преданието“.12 Но традицията, преданието, не е просто набор от „неписани предания”, дошли до нас по
неизвестен и някак прикрит от историята начин, а като ясно засвидетелстван
и публично проповядван исторически опит на светиите в тайнствения богочовешки живот на Църквата. Тя е реална, историческа, видима и действително
осезаема, но и тайнствена, пребиваваща като мост между две действителности – тварна и нетварна, земна и небесна. Именно по тази причина говорим за
„земна и небесна Църква“, които обаче са една реалност.
Така всъщност сборникът със свещените книги, т.е. Свещеното писание, е плод
на този винаги актуализиращ се исторически път на Божия избран народ, дали
очаквайки Месията, или живеейки в Духа след Неговото идване сред човеците
и в очакване на Второто Му пришествие. В християнски контекст отците
разглеждат сборника на Писанието като съдържащ по особен тайнствен начин
пълнота на Божията сила и жива благодат, но вътре в Църквата като жив и
динамичен организъм; Писанието е съсредоточено около откровението именно
на Иисус Христос относно Неговото изкупително дело, което засяга човека в
драмата на неговото лично същество – в срещата с греха и с борбата за обратния път към Бога.13
Като погледнем цялата драматична история на божествения план за спасение
на хората (θεία οἰκονομία), ще видим канона на Стария и Новия завет, преминалите през историята форми на живот на общността, или на поместните общности (т.е. поместните църкви), дошли по предание, съответните институции
(епископии, архиепископии, патриаршии и др.), духовното богатство на църковния живот в неизброимите паметници, създадени от тази общност, която наричаме Църква.
Общностите на Писанието – старозаветният Израил и новозаветната Църква,
т.е. новият Израил, в които е живо Божието Слово, всъщност не разполагат
първоначално със свещени книги, канони, кодекси и оформени институции, но
имат устно предание, разполагат с авторитетна традиция, с живо богослужение. Всичко останало, включително Писанието, е резултат от историческия
опит на тази общност в срещите  с нетварното и последвалата рефлексия
върху събитията на тези срещи. Следователно онова, което има значение, е
начинът на живот на тази общност (живот в святост, т.е. в среща с нетварното – Бога), който е дал автентичността на всички тези прояви на нейния
живот в историята. В съчиненията на древните християнски автори, независимо дали свещените писатели или светите отци, когато се цитира Писанието,
всъщност се говори за събития, водачи, пророци, свидетели на вярата, избрания
народ, т.е. историческите прояви на тази общност в тясно общение с Бога, а
не просто глави и стихове, които имат твърде късен произход (в изданието на
Библията на Гутенберг през 1455 г. в Германия). По този начин е ориентирано
12

Вж. Maximos (Aghiorgoussis), Bishop of Pittsburgh, “The Dogmatic Tradition of the Orthodox Church”. – In:
http://www.goach.org/en/ourfaith/articles/article8038.asp (12.07.2011)

13
Вж. Χρ. Κρικώνη, «Ἡ θεολογικὰ σημασία καὶ ἀξιολόγηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἰδικὰ κατὰ τοὺς μεγάλους Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας». Θεολογία 81, τευχ. 3 (2010), 29-43.

72

2015 / брой

3 (100)

по-древното разделение на библейския текст на зачала (περικοπαί), създадени според всекидневната богослужебна практика, и начина, по който текстът
функционира в нея.
Онова, което се откроява в тази история на спасението, са множеството старозаветни богоявления (τὰ θεοφάνεια), пришествието на Бог Слово, второто
лице на Троицата – Въплъщението, и последствията от божествената драма.
На тази основа възприелите християнското откровение успяват да преодолеят юдейската и езическата опозиция, която ги разпознава като новопоявила
се секта. Те всъщност се възприемат като общност на общуващите с Бога,
следващи Неговите напътствия, получаващи теофании (богоявления), т.е. като
древното събрание на Яхве (kahal Jahweh), в което след Възнесението на Христа
пребивава действено, т.е. благодатно, енергийно, изпратеният от Спасителя
Дух Свети.
Книгите на Писанието представляват избрани плодове, произлизащи от този
плодоносен, стимулиращ личното творчество начин на традиционен живот на
тази общност. Те не могат да бъдат откъснати от него; всъщност откъснати
от него, те се превръщат в нещо друго – в литературни произведения или във
философия на морала, етическа система. Свещеното писание представлява един
от първите и най-значителни паметници на този традиционен начин на живот
на общността в континуитет, т.е. в Предание.14 То е утвърдено като такова
именно в богослужебната ежедневна практика на тази общност. Именно за
това говори св. ап. Павел в Първото си послание до Коринтяните:
Похвалявам ви, братя, че ме помните за всичко и държите преданията тъй,
както съм ви ги предал (11:2)... Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а
именно, че Господ Иисус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари,
преломи и каза: вземете, яжте, това е Моето тяло, за вас преломявано; това
правете за Мой спомен (11:23-24)15.
В тези думи на ап. Павел „преданието/традицията“ се явява като поредица от
събития и непрекъснатост на такъв специфичен начин на живот, тясно свързан
с тайнството на божествената Евхаристия; преданието обаче е и специфично
тълкуване на тези събития в рамките на общността на избрания народ и в есхатологичната перспектива на идването на Месия в първото Му или съответно – очакваното Второ пришествие. Според апостола Този, от Когото приема
предаденото, е Господ, така че то е предание на Господа:
И тъй – казва ап. Павел, – братя, стойте и дръжте преданията, които научихте
било чрез наше слово, било чрез наше послание (2 Сол. 2:15)... Заповядваме ви
14

Вж. Ν. Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Α΄, Εἰσαγωγὴ στὴ θεολογικὴ γνωσιολογία. Θεσσαλονίκη:
Πουρναρᾶ, 2000, 183-184.

15
Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε... Ἐγὼ
γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον
καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε· λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
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също, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да страните от всеки
брат, който постъпва безчинно, а не по преданието (κατὰ τὴν παράδοσιν), що е
получил от нас (2 Сол. 3:6)16.
Сиреч първо апостолът говори за мистичен опит, а едва след това за рефлексия
върху него в църковната всекидневна практика именно в нейния собствен контекст.
За да прочетем едно Евангелие правилно, т.е. в неговите собствени понятия, неминуемо трябва да го поставим в собствения му исторически и културен контекст.
Павловите послания също представляват коментар на събития и разискват начин
на живот, като неминуемо се намират в среда на различни влияния и тенденции –
както света на древния юдаизъм, така и вече елинизираната околна среда. Всъщност за Спасителя, апостолите и дори за първото поколение техни ученици „Свето
писание“ (ἡ Ἁγία Γραφή) е събирателно наименование на най-важните старозаветни
сборници – Закона, Пророците и т.нар. Премъдростна книжнина.17 В новозаветните
текстове то е засвидетелствано като „Свещени писания“ (ἱερὰ γράμματα, 2 Тим.
3:15); „слово Божие“ (Λόγος Κυρίου, Рим. 3:2) и „Свети писания“ (ἁγίαι γραφαί, Рим.
1:2). Самият Иисус Христос свидетелства за своето земно служение следното:
Не мислете, че съм дошъл да наруша Закона или Пророците: не да наруша съм
дошъл, а да изпълня. Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята,
ни една йота, или една чертица от Закона няма да премине, докато всичко не се
сбъдне (Мат. 5:17-18)18.
Така че за Христос и апостолите Старият завет е просто „Писанието“, а
идването на Месия и всички събития, които по-късно виждаме описани в новозаветните книги, представляват изпълнението на Писанието. Едва по-късно в
съзнанието на древните християни понятието „Нов завет“ (ἡ Καινὴ Διαθήκη) ще
започне да се свързва с конкретен сборник от 27 книги, описващи и тълкуващи
служението, смъртта и възкресението на Иисус Христос, както и основаването
от Него на Църквата и дейността на учениците Му.19 Няма съмнение, че тези
27 текста, съставляващи сборника на Новия завет, са имали особено висок авторитет в древност в Църквата, тъй като са интерпретация, базирана именно
върху прекия мистичен опит от срещата на апостолите с Иисус Христос, със
Самия Богочовек, чието идване сред човеците като човек само по себе си е
необяснимо тайнство (μυστήριον), но пък е регистрирано като неоспорима за
тях действителност. Все пак малко вероятно е тези творения на апостолите
да са били възприемани като нещо напълно отделно от останалите древнохрис-

Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς
ἡμῶν... Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ
παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρέλαβον παρ' ἡμῶν.
16

17

Вж. J. Behr, Formation of Christian Theology. Vol. 1: The Way to Nicaea, New York: SVS Press, 2004, pp. 25 sq.

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου
ἕως ἂν πάντα γένηται.
18

19
Вж. Тенекеджиев, Л. Богословската мисъл през първите три века. Т. 1: Утвърждаване на апостолското предание през II в. София, 2008, р. 20-21.
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тиянски съчинения, произхождащи от онази епоха.20 Това е така, тъй като богословският мистичен опит винаги се осмисля и изследва, доколкото има дълбоко
сотириологично и екзистенциално значение за членовете на Църквата.
Поглеждайки в ретроспекция към старозаветната епоха, виждаме отново същото Предание, говорещо за Иисус Христос – очаквания в Стария завет Месия, за
Когото са говорили пророците (вж. Мат. 16:15). Така че това, което сме склонни
да наричаме „предание“ или „традиция“ (παράδοσις), като че ли започва да се
схваща като помнене на събитията от историята, която отците често наричат „домостроителство на спасението“ (θεία οἰκονομία). Изглежда, разсъждавайки именно в този контекст, св. Игнатий Богоносец изрича думите:
За мен древност е Иисус Христос, а неприкосновена древност – Неговият Кръст и
смърт, Неговото възкресение и вярата, която е чрез него... Той е портата на Отец,
през която влизат Авраам, Исаак и Яков, пророците, апостолите и Църквата.21
Това е реалност, която се открива навсякъде в древните Писания (т.е. в Стария
завет). Въз основа на мистичния си опит от срещата с Богочовека, с въплътилото се Слово, още самите апостоли в рамките на един опит за рефлексия върху
чудните събития на Неговото земно служение започват да мислят сериозно за
приемане на някакъв обективен и постоянен критерий за това как в Църквата
бива възприеман Иисус Христос и по какви критерии се оценяват интерпретациите относно Неговото дело.22 С тези критерии неминуемо е свързан въпросът
за смисъла на Писанието и оттук – за формирането на канона на Новия завет
и следователно този за отношението между Писание и църковен авторитет
като цяло. Самото Му изповядване от апостолите като „Господ“ (κύριος) вече
е признаване у Него на божествен авторитет, пряко установен от мистичния
опит, от съприкосновението с Него, но в тази връзка е нужно да се рефлектира
върху това как Христос е Бог Слово или Божието Слово; как се отнася към Бога,
Неговия Отец, но и как е човек като нас. Именно тук идва изследователската
и съобразената с контекста страна на богословието, която изгражда и сигурни
твърдения въз основа на опитното си познание от срещата с нетварното, а не
разчита на догаждания за божественото.23
20

Всъщност новозаветните книги са избрана част от по-обширна група съчинения, които са признати като
предаващи в пълнота Христовото учение – явно поради употребата си в църковното богослужение още в древност. Следователно можем да смятаме, че каноничните новозаветни книги представляват избрана част от
една по-голяма и разнообразна група християнски книги, които са били признати като автентично предаващи
Христовото учение поради употребата си в църковното богослужение (Трайчев, Е. „Към въпроса за типологическото тълкуване на Свещ. Писание“. – В: Международна конференция: Религия, образование и общество за
един мирен свят. Кърджали, Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“, 2003, р. 121).

Φιλαδελφεύσιν Ἰγνάτιος, 8,2; 9,1, ed. K. Lake, Apostolic Fathers, Vol. I, London, 1970, р. 246: ἐμοὶ δὲ ἀρχεῖά
ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός, τὰ ἄθικτα ἀρχεῖα ὁ σταυρὸς αὐτοῦ καὶ ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ καὶ ἡ πίστις ἡ
δι᾿ αὐτοῦ... αὐτὸς ὢν θύρα τοῦ πατρός, δι᾿ἧς εἰσέρχονται Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ οἱ προφῆται καὶ
ἀπόστολοι καὶ ἡ ἐκκλησία.
21

22

J. Behr, оp. cit. p. 12-13.

23

Вж. Христов, Ив. „Битие и съществуване в дискусията за метода между св. Григорий Палама и Варлаам“. –
в: сб. Хуманизъм, култура, религия, София, Лик, 1997, р. 37-48; както и: Θεόδωρος Ζήσης, „Ἡ χρήση τῶν
ἀποδείξεων στή θεολογία κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ” – In: Γ. Μαντζαρίδης (ἐπιμ.), Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς στὴν Ἱστορία καὶ τὸ παρὸν, ἔκδ. Ἱερά Μέγιστη Μονή Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 2000, 147-158.
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Съзнанието обаче, че има „правилна вяра“, не значи, че просто е налице някакъв
списък с правила, които да се следват, или книги, които да се четат, а това
представлява кристализиране смисъла на самото Писание като боговдъхновен
документ, авторитетни паметни бележки за срещите с нетварното. Всъщност
точно тук се намира особената роля на преданието/традицията като норматив. То е жив организъм, който обаче има нормативен характер, отнесено към
всичко, което съществува – независимо вън, вътре или покрай него. То е мяра за
всичко, но не може да бъде измерено от нито един друг стандарт, то е вярата,
действаща в общността на Светия Дух.24
Още древният християнски автор св. Ириней Лионски, второ поколение след
апостолите, е ангажиран с казаното от тях за Спасителя. В двете съчинения, запазени под негово име (Изложение на апостолската проповед и Против
ересите), той се опитва да проследи съгласуваността между старозаветното
писание (съставено от сборниците на Закона, Псалмите и Пророците) и апостолската проповед за Христа, като подрежда всяка стъпка от историята на
Божия спасителен план, която има своя връх във Въплъщението на Божия Син,
проповядвано от апостолите. Въз основа на апостолската проповед (която е
вече богословска интерпретация), не върху чисто исторически свидетелства,
той разглежда всяка стъпка от земното служение на Спасителя, смъртта и възкресението Му – това, че Той е Иисус Христос (Месия, Помазаникът), Словото
Божие.25 В този контекст на богословска интерпретация, първо на апостолите,
а след това и негова въз основа на тяхната, св. Ириней се опитва да формулира
„канона на истината“, или това, което нарича също „апостолско предание“. Този
негов богословски подход е всъщност църковният отговор на предизвикателството на гностическия опит да се подмени „рамката“, в която се прочита
Христос, т.е. в която се прочита сюжетът на традицията – историята на
спасението – в която Неговото въплъщение е централно събитие, осмислящо
цялата история на тварното, тъй като това събитие въвежда нетварното в
най-тясно отношение с тварното – Второто лице на Бога, Божия Син, Въплътеното Слово, възприема в пълнота човешка природа, а чрез нея и цялото тварно,
доколкото то е представено в единната Му човешка природа.
Гностическите учители (най-вече Валентин) се опитват да тълкуват произволно събитията от божественото домостроителство, от историята на спасението.26 Те приспособяват собствените си измислици към божествените слова
на Писанието, към основната логическа последователност и цел (ὑπόθεσις) на
Писанието, изразена още от съдиите и пророците и оставена по предание (κατὰ
παράδοσιν) от апостолите.27
Въз основа на мистичния опит или на харизматичния богословски опит на апостолите св. Ириней се наема да интерпретира в контекста на късноантичната
24

Вж. G. Dragas, op. cit. p. 40.

25

Вж. Irénéé de Lyon, Démonstration de la Prédication Apostiloque, tr. et comm. A. Roussaeu (SC 406, 82-221).

26

Irenaeus, Adversus haereses, I, prooem. 2 (PG 7, 441).

27

Ibid., I, 8. 1 (PG 7, 520-521).
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философска среда понятието ὑπόθεσις. Още Аристотел, теоретизирайки върху
първите начала, които за него не могат да бъдат доказани, защото така биха
зависели от други начала, които са преди тях, все пак приема, че αἱ ὑποθέσεις
представляват първите начала на доказателствата – подобни на математически аксиоми, които биват изяснявани и обяснявани впоследствие.28 При стоиците
това понятие се употребява за означаване на вътрешната сюжетна връзка на
литературно произведение. Този принцип се използва в късноантичните философски дискусии за опровергаване на релевантността на скептическата философска методология.29 Последната подрива принципите на познанието чрез
непрестанно изменяне на доказателствата и изходните си позиции. Елинистическите философи говорят вече за „канон на истината“, положение, заимствано
от въпросните Аристотелови ὑποθέσεις. Те вече позволяват да се осъществи
умозрително изложение, имащо систематичен и последователен характер, което
има сигурно основание, за което могат да се изкажат непротиворечиви съждения.
Имайки същите теоретични предпоставки в търсене на метода, св. Ириней
Лионски говори за „канон на истината“ (κανὼν τῆς ἀληθείας), т.е. въз основа
на мистичния опит на апостолите и на собственото си духовно израстване,
пребиваване в Духа като негов свещенослужител, той говори с понятията на
съвременната нему научна мисъл, стараейки се да изгради устойчиви богословски твърдения. Неговият основен опонент, на когото се налага да отговори, са
многобройните гностически мислители, които непрекъснато митотворстват,
което поставя под въпрос дори собствените им твърдения.30
„Правилото на истината“ според св. Ириней Лионски е ключът за тълкуването
на целия корпус на Писанието (старозаветния сборник заедно с апостолската
проповед) в неговите собствени понятия, такова, каквото то е. Търсенето на
такъв устойчив критерий на тълкуване на библейските събития е важно заради
заплахата, носена от особената интерпретация на същите събития от различни
езотерични групи. Те претендират, че притежават тайно учение, оставено от
Самия Христос и Неговите ученици, както и че намират основа за своите идеи,
тълкувайки посвоему самите канонични книги на Писанието.31 Тази опасност ще
бъде постоянна заплаха за неизменността и единството на учението на Църквата през цялата  история и догматическата  дейност всъщност ще отстоява
именно догматически континуитет, базиран върху събития на откровението.
Горният устойчив критерий обаче, както ще видим, се оформя и в устойчиви и
сигурни твърдения за съдържанието на вярата. Тях по-късно Църквата ще нарече
догмати, неизменни положения в учението, боравещи обаче с терминология, позната, утвърдена и ясно разпознаваема в науката.
28

v. Aristoteles, Metaphysica, 1006а, 6-12; 1013а, 17 (бълг. прев. Ив. Христов, Н. Гочев, Д. Гичева-Гочева, Сонм:
София, 2000, 65, 83).

29

J. Behr, оp. cit. 32-36.

30

Irenaeus, Adversus haerses, I, 18, 1; I, 21, 5 (PG 7, 521; 665-668); ibid., I, 8, 1 (PG 7, 521).

31

Irenaeus, Adversus haerses, I, 9, 4 (PG 7, 545-548).
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Това, което св. Ириней идентифицира като „канон на вярата“ или „канон на истината“, е нещо като ръководство за разгръщане на богословска рефлексия. То
според съвременния православен богослов отец Джон Бер не е просто вероизповедна формула, зададена формално, а отразява и тълкува богословски т.нар.
„апостолска проповед“ (ἀποστολικὸν κήρυγμα), такава, каквато я виждаме в утвърдените като канонични новозаветни текстове.32 Тя се основава на троичното вероизповедание – виждаме Отец, Който е проявил Себе си в Сина чрез
Светия Дух, говорилия чрез пророците, в Писанието – сборниците на Закона,
Псалмите и Пророците. Това е онази троична формула, която всъщност се изповядва от основаването на Църквата при приемането на тайнство Кръщение.33
За св. Ириней Лионски „правилото на истината“ или „канонът на вярата“ представлява изкристализиране и вътрешна логика на съгласуваността на цялото
Писание, което обаче се разчита и прочита в действието, в присъствието на
Светия Дух като говорещо за Христос в Църквата и е осмислено с понятията
на един вече ясно очертаващ се език на историческия и социален контекст.
Опорните точки на прочита на събитията от земния живот на Месия, т.е. на
Евангелието, проповядвано в Църквата, съхраняват тези основни положения в
непрекъснато изменящата се околна историческа и културна среда. И въпреки
че контекстът винаги се изменя, съдържанието на Преданието не се отменя;
то е същото Евангелие, проповядвано от апостолите, но предлагано винаги в
актуална за своята среда форма.34 Причината е, че основанието му са събития,
явяващи Бога, явяващи нетварното в тварното.
Два века след св. Ириней Лионски и св. Атанасий Велики нарича същата вътрешна съгласуваност на Писанието и неговия контекст с израза „цел на вярата“
(σκοπὸς τῆς πίστεως), изтъквайки, че арианите четат погрешно Писанието именно защото не познават тази „цел на божественото Писание”35. Преди да даде
кратък обзор на учението за троичността на Бога и домостроителството на
спасението в Послание до Серапион, ето какво казва той:
Нека обаче освен другото да видим това изначално предание и учение на католичната Църква, което Господ е дал, което пророците проповядваха, а отците
запазиха. В него всъщност се основава Църквата, и който отпадне от него,
нито е, нито може да се нарече християнин36.
С други думи, според св. Атанасий Велики арианите нямат разбирането за екзис32

J. Behr, оp. cit. 35-36.

33

v. J. Behr, “The Paschal Foundation of Christian Theology.” St. Vladimir’s Theological Quarterly 45 (2001), 115136.
34

Irenaeus , Adversus haer. I, 10, 3 (PG 7, 556-557).

35

Athanasius, Contra arianos ІІІ, 28; ІІІ, 35 (PG 26, 385Α; 400A); Ad episc. Serapionem ІІ, 7 (PG 26, 620A). Този
въпрос е разгледан подробно от отец Георгий Флоровски, Библия, Църква, Предание (Православно гледище),
София, Св. София 2003, 91-118.
Athanasius, Ad episc. Serapionem І, 28 (PG 26, 593C-596А): Ἴδωμεν δὲ ὅμως καὶ πρὸς τούτοις καὶ αὐτὴν
τὴν ἐξ ἀρχῆς παράδοσιν καὶ διδασκαλίαν καὶ πίστιν τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἣν ὁ μὲν Κύριος ἔδωκεν, οἱ
δὲ ἀπόστολοι ἐκήρυξαν, καὶ οἱ πατέρες ἐφύλαξαν. Ἐν ταύτῃ γὰρ ἡ Ἐκκλησία τεθεμελείωται, καὶ ὁ ταύτης
ἐκπίπτων οὔτ’εἴη, οὔτ’ἂν λέγοιτο Χριστιανός.
36

78

2015 / брой

3 (100)

тенциалния характер на християнската вяра, не схващат пътя на спасението,
не виждат, че всичките чудни събития преди и след Въплъщението имат една
цел – помиряването на човека с Бога и участието му в божествения живот, т.е.
имат за цел спасението. Именно по тази причина на тях им убягва смисълът
на вложеното в Писанието. Не е случаен фактът, че именно св. Атанасий със
своите думи: „Той [Словото] стана човек, за да се обожествим ние“ (αὐτὸς γὰρ
ἐνανθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν)37, се връща към принципа, изразен именно
от св. Ириней Лионски, че Синът Божи стана Син човешки, за да може човекът
да стане син Божи38 – думи, означаващи именно мистичния опит от срещата с
нетварното като есхатологична действителност, присъстваща тук и сега.39
Този опит от срещата с нетварното обаче не се изоставя като напълно чужда
действителност на опита ни от тварното, т.е. от опита ни в научното му
осмисляне и изследване. Напротив, онзи мистичен опит от нетварното е сигурната база, върху която се изследва неговото въздействие върху тварното. Научното му, респективно философското му или чисто историографско осмисляне
е непрестанен и плодотворен процес в Църквата, който свежда до съзнанието
на вярващите или на онези, които са поканени в Църквата, смисъла на този
мистичен опит. Именно затова св. Антоний, бидейки необразован човек, но с изключително богат мистичен опит – опит от срещата си с нетварното – става
вдъхновение за работата на св. Атанасий върху осмислянето на спасението
като аскетическа битка за непоквареност и обжение в съчинението му Житието на св. Антоний.40
Оказва се, че въпросът, който зададохме в началото на нашите размишления,
може да бъде наистина резонен само ако се пренебрегне описаната от нас двустранна методология на отците. Тя е именно ключът към разчитане не само на
библейските текстове, но и на цялата история на откровението като разговор,
общение между Бога и човека.

Вж. Athanasius, De incarnatione, 54 (PG 25, 192B): Καὶ ἐὰν μὲν ἀνθρώπινα ᾖ, χλευαζέτω· εἰ δὲ μὴ
ἀνθρώπινά ἐστιν ἀλλὰ Θεοῦ γινώσκεται, μὴ γελάτω τὰ ἀχλεύαστα, ἀλλὰ μᾶλλον θαυμαζέτω, ὅτι διὰ τοιούτου
πράγματος εὐτελοῦς τὰ θεῖα ἡμῖν πεφανέρωται, καὶ διὰ τοῦ θανάτου ἡ ἀθανασία εἰς πάντας ἔφθασε, καὶ
διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου ἡ τῶν πάντων ἐγνώσθη πρόνοια, καὶ ὁ ταύτης χορηγὸς καὶ Δημιουργὸς
αὐτὸς ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος. Αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν· καὶ αὐτὸς ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν
διὰ σώματος, ἵνα ἡμεῖς τοῦ ἀοράτου Πατρὸς ἔννοιαν λάβωμεν· καὶ αὐτὸς ὑπέμεινε τὴν παρ᾿ ἀνθρώπων
ὕβριν, ἵνα ἡμεῖς ἀφθαρσίαν κληρονομήσωμεν. Ἐβλάπτετο μὲν γὰρ αὐτὸς οὐδέν, ἀπαθὴς καὶ ἄφθαρτος καὶ
Αὐτολόγος ὢν καὶ Θεός· τοὺς δὲ πάσχοντας ἀνθρώπους, δι᾿οὓς καὶ ταῦτα ὑπέμεινεν, ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἀπαθείᾳ
ἐτήρει καὶ διέσῳζε.
37

38
Irenaeus, Adv. haer. III, 10, 2 (РG, 7, 873В): Qui est autem alius, qui regnat in domo Jacob sine intermissione in
aeternum, nisi Christus Jesus Dominus noster, filius Dei altissimi, qui per legem et prophetas promisit salutarem
suum facturum se omni carui visibilem, ut fieret filius hominis, ad hoc ut et homo fieret filius Dei? Тази част от текста е запазена единствено на латински език.
39

По думите на Пол Евдокимов „по един парадоксален начин именно благодарение на постоянно присъстващия
Свидетел [Светия Дух] преданието (tradition) е в съгласие с бъдещето, което се разкрива в миналото. Духът е
говорил чрез пророците и именно в това пророческо измерение Църквата взема от миналото това, което
Христос възвестява в бъдещето (Иоан. 16:13). Това веднага обяснява защо не съществува никакъв формален
критерий на Преданието“ (Paul Evdokimov, оp. cit. 196).

40

Вж. Vl. Lossky, The Vision of God, transl. A. Moorhouse, SVS Press: New York, 1983, 70-71.
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СЪДЪТ НА СИНЕДРИОНА НАД
ИИСУС ХРИСТОС
(Анализ на древноеврейското законодателство)

Най-известният съдебен процес в историята се провел преди около 2000 години
в Йерусалим. По това време градът бил административен център на Юдея, която била толкова малка и политически незначима, че влизала в състава на една
от римските провинции – Сирия.
Местният религиозен съд – синедрионът1 – съдил Този, Който наричал себе си
Син Божий. Съдебният процес, приключил с разпъването на Иисус Христос, до
ден днешен е предмет на множество спорове, основаващи се на анализа на откъслечните сведения, запазили се най-вече в книгите на Новия завет.
Тези спорове имат, безусловно, богословски характер, тъй като подсъдимият
не е обикновен човек, а от гледна точка на християните е въплътилият се Бог,
Месия. Това съществено променя ситуацията. Въпреки че съм и богослов, в настоящия текст аз няма да се спирам на тази особеност на личността на Подсъдимия, а в качеството ми на юрист ще разгледам само достоверно известните
норми на еврейското законодателство от разглеждания период и опирайки се на
обичайната практика на тяхното прилагане, ще се опитам да определя доколко
легитимна е присъдата, произнесена от синедриона в нощта на 6-и срещу 7 април 30 година2.
Еврейското законодателство е сред най-старите в света. До нас са достигнали писмени източници на еврейското право от средата на второто хилядолетие
пр. Хр., въпреки че редица норми са съществували и са били използвани преди
това. Нормите на еврейското право се съдържат в първите пет книги на Биб1
Синедрионът е колективният съдебен орган в древна Юдея. Върховният Синедрион, който съдил Иисус
Христос, се състоял от 71 души и негов председател бил първосвещеникът. Останалите членове на съда били
свещеници, старейшини и познавачи на Закона и Свещеното писание.
2

Евангелский синопсис. Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, М. 2001, с. 120.
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лията – Тората, Моисеевия закон. Законът, който бил даден от Бог на Моисей
на Синайската планина, действал към момента на съда над Иисус Христос практически непроменен. При това към тогавашния момент вече били съставени
многочислени коментари както към материалните, така и към процесуалните
норми на Петокнижието. За това съдим по трактатите от Талмуда3 и преди
всичко по трактата Синедрион.
Важно е да се отбележи, че цялото юдейско законодателство било насочено
към поддържане на богоустановения ред в еврейското общество. Нормите на
закона – без значение към коя област на правото се отнасяли: гражданско, наказателно, семейно право – винаги имали религиозен характер.
Юдейското наказателно съдопроизводство се основавало върху следните принципи: точност в обвинението, гласност на съдебните прения, право на подсъдимия да се защитава сам, детайлно проучване на свидетелските показания,
гарантиране на безопасността на свидетелите и най-важното – милост.4
Именно последното – проявата на милост към провинилия се – колкото това и
да звучи странно на съвременния читател, било крайъгълният камък на цялото съдопроизводство на тогавашна Юдея. Въпреки че за много престъпления
Тората предвижда смъртно наказание, според свидетелството на равините е
било изключително трудно поради чисто процесуални причини да се произнесе
смъртна присъда. Прелюбодеянието например се наказвало със смърт. Само че
прелюбодеянието трябвало да бъде доказано чрез показанията на двама-трима
свидетели, които лично и едновременно са видели действията на престъпниците при добро осветление, на практика при дневна светлина. Свидетелите
трябвало да притежават добро зрение, да нямат физически недъзи, да не са в
роднински отношения с излъгания съпруг и още много друго. Според мнението на
равините съдийски състав на синедриона, който по-често от веднъж на седем
години осъжда някого на смърт, може да бъде наречен „кървав“.5
Как така се е случило, че Иисус Христос – най-великият праведник на своето
време – все пак бил осъден на смърт? Били ли са спазени всички правила на съдопроизводството? Законна ли е била присъдата?

Присъдата: „Да бъде осъден на смърт!“
Но как така – ще попита внимателният читател – още не сме се докоснали до
самия процес, а вече обсъждаме присъдата? Там е цялата работа, че разглежданата присъда била произнесена преди началото на съдебния процес и дори преди
началото на следствените действия.
3

Талмудът е основният паметник на еврейската равинска писменост и съдържа норми и правила в областта на вероучението, морала, гражданското и наказателното право, а също така и сведения по история,
археология, география, астрономия, медицина, естествознание и т.н. Талмудът се състои от две части: Мишна
(коментари към Тората) и Гемара (тълкувания на Мишна).

4

Талмуд. Мишна. Capita Partum. I, 1-2.

5

Талмуд. Мишна. Makhoth.
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Известно е, че няколко седмици преди началото на съдебния процес председателят на синедриона, първосвещеникът Каиафа, събира съдебния състав, за да
обсъдят въпроса какво да правят с Иисус Христос. Как да постъпят с Човека,
чиято проповед противоречи на официалната доктрина и Който отгоре на всичко извършва многочислени изцеления, а народът Го следва. Някои членове на синедриона, например Никодим, предлагат Иисус да бъде извикан и изслушан. Само
че Каиафа прекъсва изказванията и фактически произнася присъдата: „Вие нищо
не знаете, нито помисляте, че за нас е по-добре един човек да умре за народа,
отколкото цял народ да погине“6. Това „ръководно“ указание е било „правилно“
разбрано от останалите съдии и от този ден било решено Христос официално
да бъде осъден на смърт.7
Така вече можем да констатираме първото нарушаване от страна на съда на
еврейското процесуално право: съдът произнася присъда преди началото на съдебния процес и дори преди началото на съдебното разследване. Нещо повече,
към момента на произнасяне на присъдата дори не е бил определен съставът
на престъплението. Формално за какво престъпление са искали толкова сурово
наказание?
Христос не е извършвал престъпленията, предвидени в наказателния закон. Ето
защо религиозният съд решил на практика да провокира бъдещия Подсъдим. При
Спасителя нееднократно били изпращани хора, които Му задавали софистични
въпроси, опитвайки се да Го принудят да даде отговор, който да послужи за бъдещо обвинение. Например на Христос бил зададен следният въпрос: трябва ли
да се плаща данък на римския император, поробителя на нашето отечество?
Провокацията от страна на правоохранителните и съдебните органи винаги
се е смятала за противозаконна в световната практика. Юдея от времето на
римското господство не прави изключение.
Но дори и провокациите не довели до нищо и Иисус продължил открито да проповядва в Йерусалим, призовавайки хората към добро. Виждайки провала на всичките си действия, синедрионът санкционирал неоснователния и незаконен арест
на Спасителя.

Арестът
Според юдейското законодателство наказателното съдопроизводство започвало по следния начин: след получаването на донос срещу някого започвало внимателно разследване по отношение на доноса и на лицата, направили доноса. При
това свидетели в процеса са можели да бъдат само хора с добра репутация.
Затворници, жени, деца и хора с физически недъг не са имали право да донасят и
свидетелстват. Доносът само на един човек, дори и да се ползвал с безупречна
репутация, нямал никаква сила. За потвърждаването на който и да е юридически
факт се изисквало да има минимум двама или трима свидетели (Втор. 19:15-20).
6

Иоан. 11:49.

7

Иоан. 11:50-54.
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В разглеждания от нас случай не е имало формално основание за започване на
съдопроизводство поради липса на обвинение срещу Христос.
Спасителят е арестуван в Гетсиманската градина през нощта от многобройна
въоръжена тълпа храмови слуги8. В еврейското законодателство арестът бил
предвиден само когато нарушителят на закона можел да се скрие или да извърши
ново престъпление. По принцип арестували само лица, извършили убийство или
въоръжено нападение. В този смисъл арестът на Спасителя бил незаконен, тъй
като Христос не смятал да се укрива. Та нали Той дошъл в Йерусалим, вече знаейки за негативното отношение към Него от страна на религиозните власти.
Освен това Христос не бил въоръжен.
За незаконността на ареста говори и самият Спасител: „Като на разбойник
сте излезли с ножове и колове, за да Ме хванете; всеки ден седях с вас, поучавайки в храма, и Ме не хванахте“ (Мат. 26:55).
И така, незаконният арест на Иисус Христос е извършен. След това, съгласно законодателството, обвиняемият трябвало да бъде поставен под стража,
тъй като еврейското законодателство не предвиждало възможността за нощно заседание на съда.9 Към каквито и да е прояви на нощен живот евреите се
отнасяли отрицателно. Законът дори забранява на юдеите да ядат животни и
птици, които водят нощен живот. Разбираемо е, че през нощта е невъзможно да
се проведе качествен съдебен процес поради физиологическата умора на съдиите и обвиняемия, както и поради съвсем естественото желание на съдиите да
приключат по-бързо и да се приберат за почивка. В напълно аналогична ситуация
след време, когато задържат апостолите Петър и Йоан, те са вкарани в затвора до сутринта, „защото вече се беше свечерило“ (Деян. 4:3).
Но Иисус Христос веднага след задържането незабавно е отведен на съд. Това
обстоятелство е нарушение на съдебната процедура и поради факта, че на
Христос не Му е предоставена възможността да призове свидетели на защитата.
Освен това съдебното производство, в нарушение на действащите правила,
започнало не в залата на синедриона, а в къщата на първосвещеника Анна, един
от членовете на синедриона. Анна по това време пребивавал „на покой“ и дори
не бил председател на синедриона. Съответно той нямал никакви правомощия за
провеждане на следствие или пък за започване на съдебен процес.
Според еврейския закон съдебното заседание започвало с четене на съответните членове от закона, в които бил обвиняван подсъдимият, и с разпит на
свидетелите обвинители. Последните били предупреждавани за своята отговорност и за точността на показанията със следните думи: „Не за догадки, не за
слухове, стигнали до теб от народната мълва, те питаме. Помисли каква велика
8

Левити, охраняващи Йерусалимския храм.

9

Талмуд. Мишна. De Synedriis. IV, 1.
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отговорност пада върху теб; помисли си, това дело не е подобно на паричните
отношения, където винаги могат да се поправят вредите. Ако ти спомогнеш
несправедливо да бъде осъден обвиняемият, то върху теб ще падне не само неговата кръв, но и кръвта на цялото му потомство. Бог ще потърси сметка от
теб така, както потърси отговор от Каин за кръвта на Авел. Говори!“10.
Само че разглежданото от нас съдебно заседание не започнало с четене на обвинения и със свидетелски показания, освен това нямаме основание да смятаме,
че там са присъствали други съдии освен Анна. В тази ситуация, направо сред
тълпата, арестувала Христос, Анна започва съдебния разпит на арестанта11:
„Разкажи ни за твоите ученици и за твоето учение“.
Този общ въпрос бил зададен, за да може в отговора на Спасителя да се намерят основания за повдигане на обвинения, тъй като съдът нямал никакви други
основания.
Само че Спасителят, познавайки Закона, отвърнал: „Аз открито говорих на света; Аз винаги съм поучавал в синагогите и в храма, дето отвред се събират
иудеите, и скришом нищо не съм говорил. Защо питаш Мене? Питай ония, които
са слушали, що съм им говорил; ето, те знаят, що съм говорил“ (Иоан. 18:20-21).
Това законно апелиране за разпит на свидетели не е разгледано от съда. Вместо
това един от слугите, или както бихме казали днес, един от съдебните пристави, следящи за реда по време на съдебното заседание, се приближил и ударил
Обвиняемия по лицето с думите: „Тъй ли отговаряш на първосвещеника?“ (Иоан.
18:22). По този начин бил извършен незаконен акт на насилие, демонстриращ
общата обвинителна нагласа на съдебното заседание.
Разпитът в отсъствието на пълния състав на съда не би могъл да има юридическа сила и може да се окачестви като нарушаване на правата на обвиняемия,
тъй като нарушавал принципа на гласност на съдебното съдопроизводство. „Да
няма само един съдия, понеже няма един съдия, освен Единният.“12

А имало ли е съд?
Съдебното заседание, започнато от Анна, било незабавно продължено още същата нощ от синедриона в дома на първосвещеника Каиафа. Само че дори единствено поради формални основания и то трябва да бъде признато за незаконно.
Първо, заседанието се провело през нощта, по време на „тъма и неправда“, което, както вече казахме, било недопустимо. Второ, бързото свикване на Великия
синедрион не позволило в него да участват всички членове, както изисквал зако10

Талмуд. Мишна. De Synedriis. IV, 5.

11

Според наказателно-процесуалния закон на Юдея не се е провеждало предварително, досъдебно
разследване, а само публични съдебни прения.
12

Талмуд. Мишна. Pirke Avoth. IV,8.
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нът13. Отсъствали именно хората, които били против осъждането на Спасителя
и заявили това по време на предишното заседание на синедриона, на което била
произнесена „досъдебна присъда“ на Христос. Нямало ги нито Йосиф Ариматейски, нито Никодим – тайните ученици на Христос, отсъствал и един от най-големите мъдреци на онова време – Гамалиил14.
Съдът на синедриона се основавал на общоизвестния принцип за състезателност на страните. Доносниците обвиняват, обвиняемият се защитава. Нещо
повече, в Юдея се практикувала забележителна процесуална особеност: членовете на синедриона се разделяли от председателстващия на две групи съдии,
като едните поддържали обвинението, а другите – защитата!
Само че и този принцип в случая с Христос бил нарушен. Всички присъстващи членове на синедриона, начело с председателстващия първосвещеник Каиафа, който
по-рано произнесъл „досъдебната присъда“, застанали на страната на обвинението. По този начин можем да констатираме предубедено отношение на съда.
Като не получили по време на първоначалния разпит в дома на Анна отговор,
който да могат с една тенденциозна интерпретация да положат в основата
на смъртна присъда, председателят на съда започнал разпита на явилите се
свидетели на обвинението (Мат. 26:60). Поради прибързаното свикване на съда
лъжесвидетелите на обвинението не били достатъчно подготвени. Те разказвали за различни престъпления и съответно показанията им се преценявали
като празни свидетелства, тъй като не се намерили дори двама души, които да
свидетелстват за едно и също престъпление. В крайна сметка всички „свидетелства“ трябвало да бъдат преценени като единични показания, недостатъчни
за произнасяне на присъда.15
В крайна сметка се намерили двама лъжесвидетели, които свидетелствали в
синхрон: „Тоя каза: мога да разруша Божия храм, и в три дни да го съзидам“. По
този начин те обвинявали Христос, изразявайки се на съвременен език, в готовност да извърши терористичен акт. Но на всички в Йерусалим, съответно и в
залата на съда, било известно, че Христос говорил така за чудото на възстановяването на храма, а не на негово разрушаване: „Разрушете тоя храм, и в три
дни ще го въздигна“ (Иоан. 2:19).
Ето как съдебният процес попаднал в задънена улица. Нямало повдигнато обвинение, въз основа на което да се произнесе смъртна присъда на Христос. Според
нормите на еврейското право наказателният процес трябвало незабавно да
бъде прекъснат, а обвиняемият освободен. Подобно развитие обаче не влизало в
сметките на синедриона.
13

Талмуд. Мишна. De Sinedriis. I, 5.
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Гамалиил бил фарисей, законоучител и един от най-видните членове на йерусалимския синедрион по
времето на Иисус Христос. Гамалиил оглавявал умереното богословско течение. Той винаги се стараел да
страни от политиката и да избягва крайностите. Проявявайки мъдрост и предпазливост, например Гамалиил
посъветвал синедриона да не наказва арестуваните по-късно апостоли (Деян. 5:34-40).
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Изходът бил намерен от първосвещеника Каиафа. „И като стана първосвещеникът, рече Му: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тези против Тебе?“.
Христос, който не бил извършил никакво престъпление, мълчал и не се поддавал на
поредната провокация, за да не бъдат думите Му използвани срещу Него самия.
Тогава първосвещеникът Му казал: „Заклевам Те в Живия Бог, да ни кажеш, Ти ли
си Христос, Син Божий?“. Иисус му отвърнал: „Ти рече“.
Юридическата форма, използвана от Христос, е била постоянно използвана в съдопроизводството на Израил и означавала: „Правилно каза“, „Да, това е истина“.
Ето го основанието за обвинение! Първосвещеникът незабавно и на пръв поглед
правилно квалифицирал казаното: „Той богохулствува! Каква нужда имаме вече
от свидетели? На, сега чухте богохулството Му!“.
Членовете на синедриона в един глас отвърнали: „Заслужава смърт“ (Мат. 26:60-66).
Само че положеното в основата на присъдата доказателство поради ред причини било получено незаконно. Първо, в наказателното юдейско съдопроизводство
не се използвала клетвата, тъй като в подобен случай обвиняемият бил изправен пред избора дали да си признае престъплението, или да извърши още едно –
да престъпи клетвата. Впрочем до ден днешен във всички известни на автора
наказателно-процесуални доктрини обвиняемите не се преследват за даване на
лъжливи показания по отношение на самите себе си.
И второ, подсъдимият имал правото по свое усмотрение да отговаря или не на
въпросите.
В дадения наказателен процес съдията, в нарушение на правните принципи, използвал формула от гражданското юдейско съдопроизводство, в което клетвите
широко се използвали. Той произнесъл формулата: „Заклевам Те в Живия Бог,
кажи…“, след което подсъдимият не просто трябвало да отговори, но и отговорът му се приравнявал към показания под клетва.
Някои изследователи16 смятат, че обвинението е било незаконно още и поради
факта, че се е основавало изключително на думите на обвиняемия, при това без
да бъдат изследвани никакви други доказателства и без да са разпитани други
свидетели, потвърждаващи думите на Христос. Тези коментари се позовават
на често срещаната, включително и в еврейското право, норма, която счита за
незаконна всяка присъда, основаваща се изключително върху самопризнанията
на обвиняемия.17
Струва ми се, че в конкретния случай този възглед е погрешен, тъй като думите
на Христос: „Аз съм Синът Божий“, не потвърждават факта на престъпление,
16

Например Иов (Гумеров), иеромон. Суд над Иисусом Христом, М. 2007, с. 135.
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извършено в миналото. Тези думи сами по себе си според съдиите в синедриона
образуват състав на престъпление – „богохулство“, валидно тук и сега.
Този факт обаче може да бъде преценен като богохулство без допълнително изследване само ако бъде призната принципната невъзможност Месия да се яви в
образа на обикновен човек. Изглежда по този начин са разсъждавали и съдиите
в синедриона, тъй като решили да не проверяват дали Иисус Христос действително е Месия.
Присъдата била произнесена единодушно, както личи от Евангелието според Матей18. Пълното съгласие при произнасяне на смъртна присъда според мнението
на съвременния изследовател на еврейското право А. А. Тиктинер само по себе
си трябва да доведе до отмяната . Според юдейския закон, ако смъртната
присъда се приеме единодушно, нейното изпълнение се спира. Смятало се, че
единодушието свидетелства за това, че съдът е проучил обстоятелствата
повърхностно и съдиите не са търсили оправдателни доводи.
Но присъдата срещу Христос била незаконна и поради една съвсем друга причина. Всяка една смъртна присъда трябвало да бъде потвърдена не по-рано от
един ден след произнасянето .19 В Гемара се определя като жестокост всяка
една прибързаност в съдебен процес за престъпление, което се наказва със
смърт.20 Но синедрионът, бързащ час по-скоро да се справи с опасния политически проблем, не разполагал със следващ ден, тъй като съдът се състоял в нощта
срещу петък. В съботния ден, в деня за почивка, било невъзможно да се състои
съдебно заседание, както и в следващите празнични дни – настъпвала Пасха,
главният еврейски празник.
Поради тази прибързаност повторният съд се състоял в петък сутринта, макар че това не бил „следващият ден“21. При това, съгласно процесуалния закон,
повторното заседание трябвало изцяло да съответства на процедурата на
предишното. Обаче в разглеждания случай съдиите в бързината си се ограничили
само до произнасяне на присъдата (Лук. 22:66-71, Марк. 15:1).
От всичко казано дотук е видно, че пълноценен и съответстващ на закона наказателен процес не се е състоял: нощното събрание на синедриона, по време на
което били неколкократно нарушавани строгите норми на закона, не било легитимно; де факто не се състояло и повторно сутрешно заседание на съда – била
само формално потвърдена присъдата, и то отново от непълния състав на съда
и без спазването на процедурата.

18

Мат. 26:66.

19

Мишна. De Synedriis. IV,2.

20

Мишна. De Synedriis. IV, 1,8 бележката на Коцкей.

21

При юдеите денят започва със залез слънце и съответно нощният и сутрешният съд са се провели в един и
същи ден.
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Касация и влизане на съдебно решение в сила
Еврейският закон предполагал възможността за преразглеждане на всяко решение по наказателно дело. При това оправдателната присъда не подлежала на
отмяна, за разлика от обвинителното решение, което можело да бъде отменено
във всеки момент. Така например пророк Даниил спрял изпълнението на смъртната присъда срещу девицата Сусана и поискал да се изследват свидетелските
показания срещу нея (Дан. 13:45-49), като това изследване се случило не на мястото за екзекуция, а в съдебната зала. По правило съдът определял известен
срок за подготовка на касация. В трактата Талмуд Синедрион се дава пример,
при който е установен тридесетдневен срок за защитата да представи нови
доказателства по делото.22 В разглеждания от нас случай подобен срок не бил
даден на Христос и Той бил лишен от правото на защита.
Приетото от синедриона решение нямало непосредствена юридическа сила в
римската държава, тъй като императорът малко преди това лишил синедриона
от правото да произнася и да изпълнява смъртни присъди. Те трябвало да бъдат
потвърдени на нов съдебен процес при римския наместник – прокуратора.
Именно при прокуратора на Юдея се отправили в това утро членовете на синедриона, за да може той да признае Христос за виновен и подлежащ на смъртно
наказание. При това пред Понтий Пилат обвинявали Христос в какво ли не освен
в богохулство. Но съдът над Иисус Христос при прокуратора Понтий Пилат е
тема на отделна статия из областта на римското право.

22

Мишна. De Synedriis. III, 8.
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Десислава Георгиева

РЕПРЕСИРАНИ ДУХОВНИЦИ ОТ
НЕВРОКОПСКА ЕПАРХИЯ ПРЕЗ
ПЕРИОДА 1944–1945 Г.
С промяната на обществено-политическата система в България след 9 септември 1944 г. настъпват редица промени в Българската православна църква. Ограниченията, наложени в нейната дейност, репресиите срещу духовенството и
въобще атмосферата на страх и несигурност я поставят в изключително тежко положение. Целта на новата отечественофронтовска власт не е цялостното
унищожаване на Православната църква в България, а установяване на контрол
върху нея. Стремежът е Църквата да бъде изолирана от обществото и да се
намали нейното влияние в живота на българския народ, което има до 1944 г. В
началото от управлението на новата власт основно средство за постигането
на тази цел са политическите репресии срещу духовенството.
Проблемът за репресиите срещу православното духовенство в България след 9
септември 1944 г. е застъпен в някои научни изследвания, посветени предимно на
отношенията между Църквата и държавата при т.нар. „народна демокрация” и социализма в България.1 На тази тема се спират и духовни лица, като някои от тях
1

За това вж.: Калканджиева, Д. Българската православна църква и „народната демокрация” (1944–1953).
Силистра: Фондация „Демос”, 2002; Чурешки, С. Православието и комунизмът в България 1944–1960 г. София:
Просвета, 2004; Методиев, М. Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава (1944–1989 г.). София: Сиела, 2010; Денев, И. Българската православна църква под комунистическа
власт (1944–1989). София, 2012; Денев, И. Комунистически диктат върху Българската православна църква (1944–
1960). София, 2013.
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използват като извор основно спомени на съвременници.2
Настоящият текст цели да представи репресираните православни духовници в
един определен район – Неврокопска епархия на Българската православна църква,
в началния период от налагането на новата власт, когато репресиите срещу
духовенството са най-силни. Въпросът намира място в публикации на Веселин
Ангелов, които разглеждат предимно посегателствата на властта срещу епархията в периода 1944–1948 г.3
До есента на 1944 г., когато на власт идва лявата политическа коалиция на Отечествения фронт, Неврокопска епархия има вече половинвековна история. През
този период, особено след възкачването на митрополит Борис през 1935 г., митрополията развива активна религиозна и социална дейност и успява да се утвърди
като една от най-влиятелните институции сред населението от Пиринския край.4
След тази дата обаче епархията става център на непрекъснати удари от страна
на новата власт.5 На репресии е подложена голяма част от местното свещенство.
Точният брой на пострадалите духовници от Неврокопска епархия трудно може
да бъде установен. Най-вероятно той е много по-голям от данните, запазени
в архивните документи. Едни от свещениците са задържани и изпратени в
трудови лагери, други са осъдени, а значителна част от тях са малтретирани,
поради което впоследствие са принудени да напуснат епархията. Не липсват
и убити.
Още в края на 1944 г., когато трябва да се изберат епархийски представители
за избор на български екзарх, става ясно, че някои свещеници от епархията липсват. Така от списъка с епархийски избиратели отпадат Михаил Тодоров от гр.
Горна Джумая, Емануил Манолов от с. Мусомище, Неврокопско, Георги Кордев от
гр. Неврокоп, Петър Дивизиев от гр. Разлог, Яков Володин от гр. Банско, Георги
Дерлипански от с. Петрово, Свети Врачко. В документа е посочено, че свещениците Емануил Манолов и Георги Дерлипански са напуснали епархията, а за свещениците Михаил Тодоров, Георги Кордев и Петър Дивизиев се отбелязва, че са
задържани от властта и не могат да изпълнят задълженията си на епархийски
избиратели „при този важен избор”.6
2

Василев, Н. Репресиите през времето на комунистическия режим във Видинския регион и България (9.IX.1944–
10.XI.1989 г.). София, 2000; Станева. Д. Агнета сред вълци – репресирани свещенослужители от Сливенска епархия
в периода 1944–1989 г. Бургас, Либра Скорп, 2005; Карагеоргиев, Й. Благослови неприятелите ни, Господи. Стара
Загора: Искра-М-И, 2008; Друмева, В. Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време.
Том 1. Света гора, Атон: Славянобългарски манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф”, 2007; Том 2–15 (2007–2013).

3

Ангелов, В. Разрушителни удари против Неврокопска епархия и Народната ни църква. Неизвестни факти
за ликвидаторското отношение на комунистическата управа в периода (1944–48 г.). – Минало, бр. І/1996, с.
46–58; Неврокопска епархия при управлението на митрополит Борис (1935–1948). – В: Сб. Религия и църква
в България. София, Гутенберг, 1999, с. 293–304.
4
Вж. Георгиева, Д. Православните християнски братства в Неврокопска епархия (30-те – 40-те години на
ХХ век). – В: Известия по история. Сборник по повод 20-годишнината на специалност „История”. Благоевград,
Унив. изд. „Неофит Рилски”, 2010, с. 301–306.
5

Ангелов, В. Цит. съч., 1996, с. 46–58.

6

Териториална дирекция „Държавен архив” – Благоевград (ТДДА – Благоевград), ф. 198К, оп. 1, а.е. 228, л. 113.
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Опитът за обобщение на репресираните духовници през разглеждания период
очертава следната картина.

I. Убити, задържани и въдворени в трудови лагери
духовници
През този период има сигурни данни за един убит духовник от Неврокопска епархия. Става дума за небезизвестния свещеник Петър Дивизиев от град Разлог,
убит почти месец след 9 септември 1944 г.
Свещеник Петър Дивизиев е един от най-изявените духовници в Пиринския
край. Той е роден през юни 1903 г. в село Елешница, Разложко. Завършва Духовната семинария в София с висок успех, след което учителства в пограничните
села Добри Лаки, Скрът и Ключ. През 1934 г. Петър Дивизиев е постриган за
дякон от екзарх Стефан и става енорийски свещеник в град Банско, където се
отдава на активна църковна дейност. Там застава начело на образуваното в
началото на 1936 г. православно християнско братство „Св. Николай” при храма
„Св. Троица”, което поддържа Дом за стари и недъгави хора. През 1938 г. свещеник Дивизиев е назначен от митрополит Борис за архиерейски наместник на
Разложка духовна околия. Тук наред с религиозната и социална дейност духовникът има големи заслуги в борбата срещу протестантството.7
След 9 септември 1944 г. документи на митрополията посочват първоначално,
че Петър Дивизиев е „задържан от властта”, а по-късно – че е „безследно изчезнал”.8 Всъщност за местното население не е тайна, че свещеникът е бил убит.9
Жестокото убийство е извършено на 5 срещу 6 октомври 1944 г. в местността
Лушин край Добринище. Петър Дивизиев е убит с още 38 души от Разложка и
Неврокопска околии, като след това всички са заровени в общ масов гроб (бившата землянка на партизанина Иван Козарев). Гробът е разкрит през месец
април 1990 г., като костите на свещеника са намерени най-отгоре.10
През разглеждания период има сведения за шестима задържани и въдворени в
трудови лагери свещеници от Неврокопска епархия. Това са духовниците – Георги Кордев, Васил Шумарев, Михаил Тодоров, Мирон Хранов, Георги Кюркчиев и
Борис Стамболийски. В документите на митрополията някои от тях са посочени като „интернирани”, като се споменава, че става въпрос за трудови лагери.
Поради това по-точно е тук да използваме термина „въдворяване”, още повече
като се има предвид, че интернирането (изселването) като форма на репресия

7

ЦДА, ф. 264К, оп. 6, а.е. 887, л. 2; ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 179, л. 8–9; Гаджев, И. Лушин –
моята Голгота. София, 2003, с. 103–104; Георгиева, Д. Цит. съч., 2010, с. 305.

8

ТДДА– Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 228, л. 113, 123.

9

За това вж. http://archive.bnt.bg/bg/productions/186/edition/30697/otec_petyr_diviziev.

10

На тези събития е посветена петтомната поредица Лушин на Иван Гаджев, чийто баща, учителят Илия Гаджев, е имал злощастната участ да бъде един от тези 39 души. – В: Гаджев, И. Лушин – моята Голгота. Т. І, второ
допълнено издание. София, ИИБЕ „Илия Гаджев”, 2004; Т. ІІ. С., 2004; Т. ІІІ. С., 2004; Т. ІV. С., 2005; Т. V. С., 2005.
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не е характерно за времето непосредствено след 9 септември 1944 г.11

Свещеници от страната на линията Ловеч – Троян, първи от дясно наляво
Васил Шумарев (Снимка: ТДДА – Благоевград, ф. 1574, оп. 1, а.е. 22)

Свещеник Георги Кордев е роден на 18 септември 1903 г. в град Неврокоп. Той е със средно
духовно образование. Ръкоположен е за свещеник
на 17 ноември 1929 г. На
20 ноември 1944 г. Георги Кордев е задържан и
изпратен в Софийския
централен затвор, където вероятно прекарва
около година. В края на
ноември 1945 г. свещеникът настоява (с молба
№ 2029 от 26.ХI.1945 г.)
да бъде преместен в друга епархия. На 1 януари
1946 г. той е отчислен

от клира на Неврокопска епархия.12
Свещеник Васил Шумарев е роден на 20 март 1919 г. в град Неврокоп. Завършва
Духовната академия в София и през 1942 г. е ръкоположен за свещеник в родния
си град. На 30 ноември 1944 г. той е задържан и както Георги Кордев е изпратен
в Софийския централен затвор.13
Васил Шумарев работи на жп линията Ловеч – Троян, където са изпратени много
духовници. През 1948 и 1949 г. негови публикации се срещат в проповедническото списание на свещеническите братства в България Православен пастир.14
От 1 август 1950 г. до 15 октомври 1952 г. Васил Шумарев е изселен в село
Каран Върбовка, Беленско, където е на енорийска служба към Русенска епархия.
След завръщането си продължава да живее и работи в Неврокоп. По-късно се
премества в Благоевград и служи към църквата „Въведение Богородично”. Духовникът проявява интерес към църковната история, като прави изследвания върху
църковно-народните борби в Горна Джумая и Неврокопския край. Протойерей Васил Шумарев умира на 7 март 1977 г. в Благоевград.15
Свещеник Михаил Тодоров е родом от село Радиново, Великотърновско, но жи11
Вж. Стоянова, П., Е. Илиев. Политически опасни лица. Въдворявания, трудова мобилизация, изселвания в
България след 1944 г. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 1991; Огнянов, Л. Държавно-политическата
система на България 1944–1948. София, Издателство на БАН, 1993, с. 47–50.
12

ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 151, л. 31; а.е. 211, л. 5, 8; а.е. 228, л. 123–124, 143.

13

Пак там, а.е. 211, л. 5, 8; а.е. 228, л. 123–124.

14

Сп. Православен пастир, 1948, кн. 6, с. 227; 1949, кн. 10, с. 361; 1949, кн. 11, с. 408.

15

ТДДА – Благоевград, ф. 1574, оп.1 (Личен фонд на Васил Шумарев); ф. 198К, оп. 1, а.е. 228, л. 287.
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вее и служи като енорийски свещеник в град Горна Джумая. След 9 септември
1944 г. за известно време той е задържан в предварителен арест, след което
е изпратен в трудов лагер, неизвестно къде.16 Вероятно е освободен няколко
месеца след това, тъй като в началото на 1945 г. по препоръка на митрополит
Борис е утвърден от Светия синод (с писмо № 16 от 3.I.1945 г.) за член на Неврокопския епархийски духовен съвет, на който преди това е подгласник. Чак една
година след това Михаил Тодоров е одобрен за член на Съвета и от Министерството на външните работи и изповеданията с Указ № 62 от 25.IV.1946 г.17 Интерес представлява молбата на митрополит Борис до екзарх Стефан да „ходатайства” пред министъра на външните работи и изповеданията Михаил Тодоров
да бъде одобрен за член на Духовния съвет. В нея Неврокопският митрополит
изтъква факта, че от четирима членове на Неврокопския епархийски духовен
съвет трима са били принудени „по наложителна причина да напуснат епархията”, като Съветът е останал само с един член.18 Този документ е показателен
за тежкото положение в Неврокопска епархия след 9 септември 1944 г., когато
много духовници поради репресивното отношение от страна на властта са
принудени да я напуснат. Това се случва и със свещеник Михаил Тодоров, който,
въпреки че е утвърден за член на Съвета, настоява (с молба № 1181 от 5 август
1946 г.) да се издаде заповед за прехвърлянето му от Неврокопска във Великотърновска епархия. Молбата на свещеника е уважена.19
Свещеник Мирон Хранов е роден на 8 февруари 1906 г. в град Горна Джумая. Завършва I клас на Семинарията, след което е ръкоположен за свещеник на 19 юни
1930 г. в Горна Джумая. По това време той е един от двамата свещеници със
средно богословско образование в Горноджумайска духовна околия и е сред най-изявените личности в района. В средата на 30-те години на ХХ век Мирон Хранов
е председател на църковното настоятелство при църквата „Въведение Богородично” в Горна Джумая и на православното християнско братство към храма. По
негова инициатива е построена новата сграда на църковното настоятелство, където на първия етаж е поместен откритият през 1939 г. приют за стари хора.20
След 9 септември 1944 г. свещеник Мирон Хранов за известно време е задържан
в предварителен арест, а на 17 декември 1944 г. е въдворен в „Мини Перник”. На
23 август 1945 г. той е освободен от трудовия лагер и отново е зачислен на
енорийска служба в Горна Джумая.21 След завръщането от лагера свещеникът
моли да му бъде разрешен „по-продължителен отпуск”, тъй като е „с разстроено
здраве, поради непрекъснат физически труд, прекаран в Мини Перник”.22 Междувременно Мирон Хранов, заедно с Михаил Тодоров, е одобрен от Светия синод
16

Пак там, ф. 252, оп. 12, а.е. 3, л. 39; ф. 198К, оп. 1, а.е. 211, л. 9; а.е. 228, л. 113, 123–124.

17

ЦДА, ф. 791К, оп. 2, а.е. 217, л. 1–4.

18

Пак там, л. 5.

19

ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 228, л. 162.

20

Пак там, а.е. 151, л. 18, 20–21; а.е. 179, л. 8–9; в-к Пирински глас, бр. 91, 7.ІХ.1940; Попова, П. Обществените
грижи за възрастните хора в Горна Джумая 1933–1950 г.: очертания на едно петно в историята на града. –
ИИМБл. Т. II. Благоевград, 2001, с. 200–207; Георгиева, Д. Цит. съч., 2010, с. 303.
21

ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 211, л. 9; а.е. 228, л. 124, 132.

22

Пак там, а.е. 228, л. 132.
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за член на Неврокопския епархийски духовен съвет.23 Но явно репресиите срещу
него продължават, тъй като два месеца след завръщането си от трудовия
лагер той напуска епархията и от 1 ноември 1945 г. преминава към клира на
Софийска епархия, където става архиерейски наместник в град Радомир. В началото на юли 1948 г. протойерей Мирон Хранов, който вече е архиерейски наместник в град Свети Врач, отново е задържан и изпратен в трудово-възпитателно
общежитие в село Ножарово, Тутраканско.24
Свещеник Георги Кюркчиев е роден на 7 август 1900 г. в село Баня, Разложко,
където е ръкоположен за свещеник на 7 октомври 1933 г. при църквата „Св.
вм. Георги”.25 След 9 септември 1944 г. за известно време той е задържан в
предварителен арест, след което е изпратен в трудов лагер в град Перник.26
След връщането му от лагера поради лошото отношение към него свещеникът
настоятелно моли Неврокопския епархийски духовен съвет да бъде преместен в
село Дебрене, Светиврачка духовна околия, защото „стоенето му повече в тая
енория е трудно след завръщането му от трудово-възпитателния лагер”.27 От
1 август 1946 г. Георги Кюркчиев е преместен в с. Дебрене. Само месец и половина по-късно той отново моли (молба № 1314 от 16.IX.1946 г.) да бъде върнат
обратно на енорийска служба в с. Баня, Разложко. В молбата си за преместване
духовникът описва трудностите, които среща в селото, където е принуден „по
липса на квартира, да спи под селските стрехи и често по цял ден да гладува”.28
Видно е, че свещеникът е низвергнат и не намира спокойствие и нормални условия на живот, където и да отиде. Съветът отново уважава молбата му и от
1 ноември 1946 г. го премества в предишната му енория в с. Баня, Разложко.29
Свещеник Борис Стамболийски е роден през 1890 г. в село Дебочица, Горноджумайско. Ръкоположен е за свещеник през 1927 г. в Дебочичка енория при
църквата „Св. Йоан Златоуст”. След 9 септември 1944 г. е въдворен неизвестно
къде, като към този момент е енорийски свещеник в село Падеж, Горноджумайска
духовна околия.30

II. Осъдени от Народния съд духовници
Друга група репресирани свещеници от Неврокопска епархия, за които има данни
в архивите, са осъдени от т.нар. „Народен съд”. Като цяло от Народния съд в
България са осъдени 152-ма православни духовници, от които 13 – на смърт, и
13 – на доживотен затвор.31
23

ЦДА, ф. 791К, оп. 2, а.е. 217, л. 1.

24

ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 228, л. 138, 234, 295.

25

Пак там, а.е. 151, л. 7.

26

Пак там, а.е. 211, л. 4, 9; а.е. 228, л. 123–124, 132, 166.

27

Пак там, а.е. 228, л. 153, 158.

28

Пак там, л. 166.

29

Пак там.

30

Пак там, а.е. 151, л. 20–21; а.е. 211, л. 10; а.е. 228, л. 123–124.

31

Калканджиева, Д. Цит. съч., 2002, с. 183.
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В Горноджумайска област съставите на Народния съд заседават в четири града – Горна Джумая, Свети Врач, Разлог и Неврокоп.32 На 25 октомври 1944 г. с
постановление на Министерския съвет за „народни обвинители” в Горноджумайска област са назначени: за Горна Джумая – Ангел Велев, за Свети Врач –
Борис Цветков, за Разлог – Атанас Стайков, и за Неврокоп – Илия Маринов.33
За „народни съдии” областните комитети на ОФ назначават „активни борци
против фашизма – партизани, политически затворници, концлагеристи и близки
на жертвите на фашизма”.34
Народният съд в Горноджумайска област подвежда под съдебна отговорност 333
души.35 От осъдените шестима са духовници, от които четирима – на доживотен затвор, а двама – на 10 и 2 години затвор.36 Двама от осъдените са от
Неврокопска духовна околия и по един от Горноджумайска, Светиврачка и Разложка духовни околии. От Петричка духовна околия няма осъдени от Народния съд
свещеници. Един от духовниците (Иван Шивачев) към момента на присъдата не
е част от Неврокопска епархия, но по-рано е свещеник в Разлог.
На доживотен затвор са осъдени духовниците Георги Кръндев, Атанас Велков,
Петър Механджиев и Иван Шивачев.
Протойерей Георги Щерев Кръндев е роден на 15 март 1880 г. в село Пирин, Светиврачко. Той е с прогимназиално образование (III клас). На 6 ноември
1944 г. свещеникът е задържан в предврителен арест. С постановление № 2
от 2.XII.1944 г. областният народен обвинител Атанас Стайков констатира
„наличността на сериозни дани, че са извършени престъпни деяния” във връзка
с Наредбата-закон за съдене от Народния съд и му определя мярка за неотклонение от съда „под стража до свършване на делото”.37 На 2 февруари 1945 г.
Георги Кръндев е привлечен под отговорност като обвиняем за съдене от Народния съд.38
На 15 март 1945 г. Трети състав на Горноджумайския областен народен съд го
осъжда на „доживотен строг тъмничен затвор, както и да заплати на държавното съкровище три милиона лева глоба, заменима при несъбираемост с шест
месеца тъмничен затвор, като присъжда в полза на същото съкровище целия му
имот и го лишава от правата по чл. 30 от Н.З. завинаги”.39 Свещеникът, както
32

Семерджиев, П. Народният съд в България 1944–1945 г. София: Македония Прес, 1998, с. 365–388; Ангелов, В. Премълчани истини. Лица, събития и факти от българската история (1941–1989). София, Анико, 2005, с.
176–205.
33

ЦДА, ф. 250Б, оп. 1, а.е. 22, л. 11; Държавен вестник, бр. 239, 30.Х.1944.

34

Смилянов, Й. Разгром на буржоазната реакция в Пиринския край 1944–1948 г. Благоевград, 1973, с. 78.

35

Смъртни присъди – 100, доживотни присъди – 93, 5–15 г. – 120, 3 г. – 3 (ЦДА, ф. 250Б, оп. 1, а.е. 68, л.
5); Мешкова, П., Д. Шарланов. Българската гилотина – Тайните механизми на Народния съд. София, Агенция
„Демокрация”, 1994, с. 191.
36

ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 211, л. 3–6, 8; а.е. 228, л. 123–124.

37

Пак там, ф. 1031, оп. 1, а.е. 1, л. 64, 66, 68.

38

Държавен вестник, бр. 38, 16.II.1945, с. 9.

39

ТДДА – Благоевград, ф. 1031, оп. 1, а.е. 1, л. 83, 98.
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и другите осъдени от този съд са обвинени, че: „в Неврокоп и околията му са
заповедали, поощрявали и извършвали убийства, тежки телесни повреди и изтезания и доброволно са служили и предавали на полицията и войската сведения,
отнасящи се до безопасността и важни интереси на партизаните и др. борци
за народни свободи”40. Към момента на присъдата Георги Кръндев е на 64 години
(пенсионер) и живее в Неврокоп, като е изпратен да излежава наказанието си
в Неврокопския затвор.41 За попълването на затворническия му лист Околийското управление на ОФ в Неврокоп изпраща следното донесение (№ 4781 от
17.VII.1945 г.) до Неврокопския затвор: „лицето свещеник Георги Щерев Кръндев е
нравствено и криминално проявено. Голям демагог, истинско оръдие на фашизма,
работи много предпазливо, мрази всичко прогресивно, нечестен спрямо дугите”42.
Освен определяни като „оръдие на фашизма”, виден е стремежът духовниците
да бъдат злепоставени и окачествени като недостойни хора с нисък морал.
През октомври 1945 г. Георги Кръндев заедно с останалите свещеници от епархията, които излежават присъдите си в Неврокопския затвор (Атанас Велков,
Петър Механджиев и Иван Шивачев), молят митрополит Борис за съдействие да
бъдат преместени в „затворнически монастир”43, но в крайна сметка не се стига до такова преместване. Присъдата на Георги Кръндев е намалена с Указ № 2
от 19.IX.1946 г. на 15 години строг тъмничен затвор, а с Указ № 6 от 2.I.1947 г.
той е помилван. На 3 януари 1947 г. Георги Кръндев излиза от затвора.44
Свещеник Атанас Иванов Велков е роден на 13 януари 1903 г. в село Лъки,
Неврокопско. Образование – незавършен IV клас. Ръкоположен е за свещеник на
1 август 1932 г., като обслужва Лъкенска и Гайтановска енории при църквите
„Св. Успение Богородично” и „Св. Никола”.45 След присъединяването на „новоосвободените земи” Атанас Велков е изпратен в Карлъковска енория, Драмска епархия46, където престоява до септември 1944 г. заедно със семейството си. От
1 октомври 1944 г. той отново е назначен за енорийски свещеник на Лъкенска
енория, Неврокопска духовна околия.47
На 21 ноември 1944 г. свещеник Атанас Велков е задържан, а на 16 януари 1945 г.
народният обвинител Атанас Стайков го привлича под отговорност като обвиняем за „престъпни деяния по чл. 2 п. п. 8 и 9 от наредбата-закон за съдене
от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу
съюзените народи и за злодеянията свързани с нея”.48 На 15 март 1945 г. Горноджумайският областен народен съд го осъжда на доживотен строг тъмничен
40

Пак там, л. 83.

41

Пак там, ф. 198К, оп. 1, а.е. 211, л. 5, 8; ф. 1031, оп. 1, а.е. 1, л. 85–86.

42

Пак там, ф. 1031, оп. 1, а.е. 1, л. 88.

43

Пак там, л. 91.

44

Пак там, л. 94–96, 99, 241.

45

Пак там, ф. 198К, оп. 1, а.е. 151, л. 95.

46

Вж. ЦДА, ф. 791К, оп. 2, а.е. 208, л. 1–22.

47

ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 228, л. 100.

48

Държавен вестник, бр. 21, 27.I.1945, с. 11; ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 211, л. 5.
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затвор и е изпратен в Неврокопския затвор.49 През 1950 г. поради тежкото си
физическо състояние той е освободен от затвора и се прибира в родното си
село, но само две седмици след това умира на 24 ноември 1950 г.50
Свещеник Петър Стоименов Механджиев е роден на 21 юни 1898 г. в село Годлево, Разложко. Той е с прогимназиално образование. Ръкоположен е за свещеник
на 1 април 1923 г. към църквата „Св. Успение Богородично” в Годлевска енория.51
На 10 ноември 1944 г. свещеник Петър Механджиев е задържан в предварителен
арест. Горноджумайският областен народен съд го осъжда на доживотен строг
тъмничен затвор, като е изпратен да излежава наказанието си в Неврокопския
затвор.52 Заради „доброто му поведение” присъдата му е намалена на пет години затвор и на 31 юли 1950 г. е освободен.53 След излизането от затвора дълго
време Петър Механджиев има проблеми със завръщането си към свещеническата работа. Той моли митрополията (с молба № 1400 от 25.IХ.1950 г.) да бъде
назначен на енорийска служба в някоя енория извън Разложка околия. Тъй като
е лишен от граждански и политически права поради присъдата му от Народния
съд и не може да бъде назначен на щатна длъжност със заплата, Неврокопският
епархийски духовен съвет решава да го изпрати като „временен свещеник, без
заплата” в селата Сатовча и Долен, Гоцеделчевска околия, където да преживява
от „законните такси, които ще получава от християните срещу извършените
от него треби, както с възнаграждението, което се предвижда в бюджетите на
църквите в тези две села за длъжността председател на църковното настоятелство”.54 Властта обаче не разрешава това назначаване поради близостта на
района с гръцката граница. В следваща молба (№ 1682 от 22.XI.1950 г.) до Епархийския съвет Петър Механджиев моли да бъде назначен на енорийска служба в
селата Тросково и Докатичево, Благоевградско. Но тъй като тези села също са
погранични – близо до югославската граница, Съветът решава, че не е удобно
свещеникът да бъде изпратен там, като му препоръчва да отиде и завежда
селата Осеново, Гостун и Кремен, Гоцеделчевско, които са близо до родното му
село.55 Препятствията пред свещеника продължават години наред.
Свещеник Иван Николов Шивачев е четвъртият духовник, осъден от Горноджумайския областен народен съд на доживотен затвор, който е изпратен да
излежава присъдата си в Неврокопския затвор.56 За разлика от другите осъдени
духовници в епархията Иван Шивачев не е родом от Пиринския край, а от град
Сопот, но до 1930 г. живее в град Разлог, където е свещеник. По-късно напуска
града и се установява в Свищов, след което през 1933 г. заедно със семейство49

ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 211, л. 5, 8; ф. 1031, оп. 1, а.е. 1, л. 91.
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Пак там, ф. 198К, оп. 1, а.е. 228, л. 293; Евтимиев енорийски лист. Издание на Българската православна
църковна община „Св. Патриарх Евтимий Търновски”. Париж, септември – октомври 2010 г.
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ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 151, л. 7.
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Пак там, а.е. 211, л. 4, 8; ф. 1031, оп. 1, а.е.1, л. 91.
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Пак там, ф. 198К, оп. 1, а.е. 228, л. 285.
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Пак там, л. 292.
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Пак там, ф. 1031, оп. 1, а.е. 1, л. 91, 157.
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то си се премества в София. На 1 юли 1937 г. постъпва като свещеник в Софийския гарнизон. Интересен момент в биографията на свещеник Иван Шивачев е
познанството му с поета Никола Вапцаров, докато живее в Разлог. По-късно на
него се пада тежката задача да го изповяда непосредствено преди разстрела
му на 23 юли 1942 г.57 Въпреки че прави постъпки за помилването на Вапцаров,
свещеникът е обвинен от Народния съд, че е взел участие при обесването на поета, а също, че „вписва фашисткия вестник „Пирински вести”, с което „допринася дейно и съществено за отегчаване международното положение на България”.58
В изпълнение на предписание (№ 846/26.II.1946 г.) на Министерството на правосъдието – наказателен отдел, Иван Шивачев, заедно с още трима затворници
от Неврокопския затвор, е изпратен в затвора в град Кюстендил за доизтърпяване на наказанието си.59
На десет и две години затвор от Неврокопска епархия са осъдени духовниците
Петър Новоселски и Климент Енчев.
Свещеник Петър Николов Новоселски е роден на 15 юни 1906 г. в село Лешко,
Горноджумайско. Той е с гимназиално образование (V клас). Ръкоположен е за
свещеник на 8 юли 1931 г. към Лешковска енория при църквата „Св. Архангел
Михаил”. Свещеникът има още завършен счетоводен курс, като в периода от
30 септември 1941 г. до задържането му на 25 октомври 1944 г. практикува и
счетоводство. Също така има познания по френски език.60
На 15 декември 1944 г. с Постановление № 24/1944 г. народният обвинител в
Горна Джумая Ангел Велев привлича под отговорност свещеник Петър Новоселски като обвиняем за престъпни деяния по чл. 2, т. 9 от закона за съдене от
Народния съд, а именно: „Доброволно е съобщавал на полицията, в лицето на км.
н-к на с. Лешко, през м. февруари 1944 год. и през друго време, че известни лица
са комунисти”61. На свещеника е определена мярката задържане под стража до
свършване на делото.
Петър Новоселски е осъден от Първи състав на Горноджумайския народен съд на
14 март 1945 г. на 10 години строг тъмничен затвор с наложена конфискация на
целия му имот и глоба от 300 000 лева, както и лишаване от права по чл. 30 от
н.з. за срок от 15 години. Свещеникът е признат за виновен освен че е давал
сведения на полицията „за комунисти”, но и за това, че е „използвал служебното
си положение, като счетоводител на кооперацията в с. Лешко за лично забогатяване”62.
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Чурешки, С. Цит. съч., 2004, с. 83–84; http://dveri.bg/3kh66.
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Ангелов, В. Цит. съч., 2005, с. 197.
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ТДДА – Благоевград, ф. 1031, оп. 1, а.е. 1, л. 16–17.
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Пак там, ф. 198К, оп. 1, а.е. 151, л. 20–21; ф. 1030, оп. 1, а.е. 9, л. 195.
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Пак там, ф. 1030, оп. 1, а.е. 9, л. 159.
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Пак там, л. 147, 160.
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Петър Новоселски излежава присъдата си в Горноджумайския затвор. В затвора
той работи в мината в село Брежани, а също така са използвани и неговите счетоводни умения. Със заповед № 1378 от 18.VII.1945 г. свещеникът, заедно с други
затворници от Горноджумайския затвор, е изпратен в трудовия лагер в Брежани
при Мини „Струма-Пирин”, където работи до месец ноември 1945 г.63 Интересни
са атестационните бележки към неговото затворническо досие (№ 280/1944 г.),
в които се отбелязва: „.. като работник на кариерата не работеше с желание.
Политически е скрит враг на о. фронт – на думи говори само за О.Ф. – но на дело
е против”64. От 1946 до 1948 г. свещеник Петър Новоселски работи като „писар”
в дирекцията на затвора, а също е използван за счетоводител и за канцеларска
работа. Присъдата на Петър Новоселски е намалена на 5 години с Указ № 2 от
25.IX.1946 г. Той е освободен от затвора на 5 август 1948 г.65
Свещеник Климент п. Енчев е роден в село Белица. Той е задържан от властта на 26 октомври 1944 г., като към момента на задържането му служи в Светиврачка духовна околия. Горноджумайският областен народен съд го осъжда на
2 години строг тъмничен затвор и глоба от 100 000 лева. Подобно на Петър
Новоселски, свещеникът излежава наказанието си в Горноджумайския затвор.66
Климент Енчев също е сред групата затворници, която работи в мината при
трудовия лагер в село Брежани. На 21 септември 1945 г. той с още един затворник (адвокатът Павел Ингилизов), вероятно по здравословни причини, е върнат
обратно в затвора.67
Друга група от репресираните духовници включва малтретираните местни свещеници, за които има много данни. Тук влизат и споменатите вече духовници. В
резултат на натиска от страна на местните органи на властта много от тях
са принудени да напуснат епархията или да се преместят в други енории на Неврокопска епархия. В повечето случаи, явно поради страх, свещениците посочват
като мотиви за преместването „здравословни причини”, но виден е стремежът
им да намерят убежище на друго място.68
Както навсякъде в страната, така и в Неврокопска епархия след 9 септември
1944 г. новата власт подлага на репресии едни от най-авторитетните и изявени духовници. Преобладаващата част от репресираните свещеници в района се
отнася именно към периода 1944–1945 година, характеризиращ се с извънсъдебни
и съдебни репресивни мерки. Свещениците са подложени на физическо и духовно
малтретиране и унищожение, арести и въдворяване в трудово-възпитателни
общежития. Съдебните репресии се осъществяват чрез т.нар. „Народен съд”,
който цели да придаде законност на разправата с неудобните за новата власт
лица, сред които са и свещениците. Целта е преди всичко да се намали тяхното
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Пак там, ф. 198К, оп. 1, а.е. 211, л. 8; ф. 1030, оп. 1, а.е. 9, л. 115.
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Пак там, ф. 1030, оп. 1, а.е. 9, л. 148.
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Пак там, л. 148–150.
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Пак там, ф. 198К, оп. 1, а.е. 211, л. 6, 8.
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Пак там, ф. 1030, оп. 1, а.е. 9, л. 115, 128.
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За такива примери до края на 1945 г. вж.: ТДДА – Благоевград, ф. 198К, оп. 1, а.е. 228, л. 98, 100–101;
108–109, 113, 118, 123, 126–127, 129, 131, 138, 143–144, 181.
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влияние в обществения живот чрез поставянето им в недостойно и унизително
положение. Обвиненията са стандартни, като са посочени членовете и параграфите от „Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане
България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея”, като минават под общия знаменател на „борбата против фашизма”.
Наложените парични глоби на осъдените духовници и конфискуването на всичките им движими и недвижими имущества, както и лишаването им от определени права, поставя техните семейства и тях самите в изключително тежко
положение. От конкретните примери от района се вижда, че дори помилвани и
освободени доста по-рано от затвора, осъдените свещеници, както и тези, завърнали се от трудови лагери, продължават да бъдат низвергнати, като търсят
спасение в непрестанно местене от едно място на друго. Всичко това очертава
една мрачна картина от живота на духовенството в Неврокопска епархия през
първите години от налагането на новата власт.
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На страниците по-долу ви
представяме откъси от знаменитата книга на Александър Солженицин Архипелаг ГУЛАГ. Този тритомник беше
издаден наскоро в нов превод по най-пълното и най-ново руско издание на великата творба на Солженицин от
Фондация „Комунитас”.
Много страници са изписани
за тази книга. Ето какво казва за нея в една своя статия
протойерей Александър Шмеман:
„Колко малко, как страшно
малко въздух е останал в този
наш „съвременен” свят. Накъдето и да погледнем, накъдето и да се обърнем – отвсякъде
ни налазва дребното, низкото, тясното, душното. В еднаква степен и от
поробители, и от освободители. Човекът
от едно робство неудържимо се стреми към друго робство,
от една килия, в която няма въздух – към друга. Не, тази книга не е само
за Русия, за болшевизма и неговите жертви, тя е за всички нас, за нашия свят, за нашето човечество.
Страшно е да го кажем, но духовните контури на зловещия Архипелаг
започват все повече да съвпадат с познатите ни очертания на континентите на синия глобус на мирозданието. И ето го този взрив, този
напор, тази лавина от въздух, от истина, любов и свобода! Дадено ни
е светло и добро мерило, за да видим и да разберем не само, че „всичко
това е било именно така”, но и как „всичкото това” го има у нас самите и около нас. И нека го кажем още веднъж: от тази страшна книга
за злото и гибелта извират и светлина, и надежда. „Който пък има уши
да чува, нека слуша”.

Александър Солженицин

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ
том 1, с. 55–57
През пролетта на 1922 Извънредната комисия за борба с контрареволюцията и
спекулата, която току-що е преименувана на ГПУ, решава да се намеси в църковните дела. Нали трябва да се проведе също и „църковна революция“ – да  се смени
ръководството и да се постави такова, което само с едното ухо да слуша небето,
а с другото да е обърнато към Лубянка. Такива са обещавали да станат обновлен-
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ците1, но без външна помощ те не са могли да овладеят църковния апарат. Затова
е арестуван патриарх Тихон и са проведени два шумни процеса с разстрели: в
Москва – срещу разпространителите на възванието на патриарха, в Петроград –
срещу митрополит Вениамин, който пречи на преминаването на църковната власт
в ръцете на обновленците. В губерниите и околиите тук и там се арестуват
митрополити и архиереи, а след едрите риби, както винаги, се занизват и дребните на ята – протойереи, монаси и дякони, за които във вестниците нищо не пише.
В затвора се пращат онези, които не се кълнат в напора на новатори обновленци.
Свещенослужителите текат като задължителна част от ежедневния улов,
посребрените им коси първо проблясват във всяка килия, а после и във всеки
соловецки етап. В началото на 20-те години в мрежите попадат и групи на
теософите, мистиците, спиритуалистите (групата на граф Пален е водила протоколи от разговори с духове), религиозните дружества, философи от кръжеца
на Бердяев. Между другото са разгромени и изпозатворени „източните католици“ (последователи на Владимир Соловьов), групата на А. И. Абрикосова. Някак
от само себе си влизат в затворите и обикновените католици като полските
ксендзи. Само че истинското изкореняване на религията в тази страна, което
през 20-те и 30-те години е една от най-важните цели на ГПУ-НКВД, е можело
да бъде постигнато единствено с масово затваряне на самите вярващи православни. Монасите са интензивно изселвани и пращани в затвор или в изгнание,
а също и монахините, сестричките, които така са почерняли предишния руски
живот. Арестувани са и са съдени църковните деятели. Кръговете непрекъснато са били разширявани, така че вече се загребват най-обикновените вярващи
миряни, старите хора и особено жените, чиято вяра е по-упорита и които сега
по етапните затвори и в лагерите за години напред са кръстени монахините.
Само че не се е смятало, че ги арестуват и че ги съдят заради самата вяра, а
заради това, че изказват на глас убежденията си и че в този дух си възпитават
децата. Както пише Таня Ходкевич:
Върви, моли се ти свободно,
но... да те чува само Бог.
(Заради това стихотворение я затворили за десет години.) Човек, който е вярвал, че притежава духовната истина, е трябвало да я крие от... собствените
си деца!!! Религиозното възпитание на децата през 20-те години започва да се
квалифицира по член 58-10, тоест като контрареволюционна агитация! Вярно, по
време на процеса е предоставяна и възможност човек да се отрече от религията. Макар и рядко, но все пак се е случвало бащата да се отрече и да остане
да си гледа децата, а майката да бъде пратена в Соловки (през всичките тези
десетилетия жените проявяват по-голяма непоклатимост във вярата). Всички
религиозни получават десетка, най-голямата за тогава присъда.

1
Обновленчеството (живоцерковничество) е движение в Руската православна църква, възникнало след Февруарската революция от 1917 г., което се противопоставя на патриарх Тихон и подкрепя новия режим. Б. р.
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АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ
том 1, с. 200–201
Когато следователят Голдман дал на Вера Корнеева да се подпише под чл. 206,
тя си схванала правата и започнала подробно да разнищва делата на всеки от
17-те участници на тяхната „религиозна група“. Той освирепял, но не можел да
 откаже. За да не си губи времето с нея, я отвел в една голяма канцелария,
където имало десетина различни служители, пък той си тръгнал. Корнеева първо
четяла, но после, може би понеже служителите скучаели, се завързал разговор и
Вера преминала към истинска религиозна проповед на глас. (Човек трябва да я
познава. Това е светъл човек с пъргав ум и свободна реч, макар че на свобода
беше работила само като дърводелец, коняр и домакиня.) Слушали я със затаен
дъх, понякога навлизали по-надълбоко в разни въпроси. Всичко било много неочаквано за тях. Стаята се напълнила, дошли хора от други стаи. Нека не са били
следователи, а машинописки, стенографки и подвързвачи на папки, но това пак
си е тяхната среда, на същите тези Органи, а годината е 1946. Няма как да
възстановим монолога , но тя успяла да каже различни неща. За изменниците
на родината например: защо не е имало такива през Отечествената война през
1812 г., нито по време на крепостното право? Би било естествено да ги има! Но
най-много от всичко тя говорила за вярата и за вярващите. По-рано, казвала тя,
всичко при вас се е държало на разпуснатите ви страсти, на лозунга „заграбвай
заграбеното“, и тогава, естествено, вярващите са ви пречили. Но сега, когато
искате да строите и да блаженствате на тази земя, защо преследвате най-добрите си граждани? За вас това е най-скъпоценният материал: на вярващите не
им трябва контрол, те нито ще откраднат нещо, нито ще избягат от работа.
Защо мислите, че можете да построите справедливо общество от крадци и
завистници? Всичко ви се срутва. Защо плюете по душите на най-добрите си
хора? Дайте на Църквата истинско отделяне, не я пипайте, инак ще загубите!
Материалисти ли сте? Ами тогава заложете на образованието – кажете си, че
то ще победи вярата. Но защо арестувате хората? Ето тук влязъл Голдман и
поискал грубо да я прекъсне. Но всички му се развикали: „Млъкни!... Стига вече!...
Говори, говори, жено!“. (Ами как да се обърнат към нея? Да  кажат „гражданко“,
„другарко“ – всичко това е забранено, оплетено е в условности. Жено! Това обръщение го е ползвал Христос, нямало е начин да сбъркат.) И Вера продължила да
говори пред своя следовател! Та за тези слушатели на Корнеева в ченгеларската
канцелария говоря – защо така им е легнало на сърце словото на презряната
арестантка?
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АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ
том 1, с. 381–383
----------------Молим читателите да не изпускат тази червена нишка: още през 1918 е определен един наш съдебен обичай, според който всеки московски процес (разбира
се, без несправедливия процес над ЧК) не е отделно дело по случайно стекли се
обстоятелства, не: това е сигнал за съдебна политика; това е мостра от витрината, по която от склада се вади стока за провинцията; това е модел, това
е образец за решаване на задачи от новия раздел в помагалото по аритметика,
след който учениците вече могат и сами да се оправят нататък.
Значи, ако е казано „процес на църковниците“, трябва да се сетим за много неща
от това множествено число. Впрочем и самият Върховен обвинител с желание
ни разяснява: „почти по всички трибунали на републиката се търколиха“ подобни
процеси (с. 61). Съвсем наскоро такива е имало в трибуналите на СеверноДвинск, Твер, Рязан, а също в Саратов, Казан, Уфа, Солвичегодск, Царьово-Кокшайск. Съдят духовенството, псалтовете, активните членове на енорията –
това са представители на неблагодарната „православна църква, освободена от
Октомврийската революция“.
Читателят може да си помисли, че тук има противоречие: защо много от тези
процеси протичат по-рано от московския образец? Но това е недостатък само
на нашето изложение.
Съдебното и извънсъдебно преследване на освободената Църква започва още
през 1918 и ако съдим по делото в Звенигород, то още тогава достига нужната
острота. През октомври 1918 патриарх Тихон пише в своето послание до Съвета на народните комисари, че няма свобода на църковната проповед, че „много
смели църковни проповедници... вече са платили за това, което правят, с мъченическата си кръв. Вие сложихте ръка на църковното достояние, събирано от поколения наред вярващи, и не се и поколебахте да нарушите посмъртната им воля“.
(Наркомите, разбира се, изобщо не са чели посланието, а отговорниците по
въпросите трябва да са се смели на глас: да му имам упрека: имало посмъртна
воля! Да ви с... на предците! Ние работим само за потомството.) „Екзекутират
се епископи, свещеници, монаси и монахини, които в нищо не са виновни, а самоволно ги обвиняват в някаква размита и неопределена контрареволюционност.“
Вярно е обаче, че с наближаването на Деникин и Колчак те спират това, за да
облекчат защитата на революцията за нуждите на православните. Но едвам
започва да утихва Гражданската война и те отново се хващат за Църквата и
ето че я търкулват по трибуналите, а през 1920 удрят по Троицко-Сергиевата
лавра, добират се до мощите на онзи шовинист Сергий Радонежки и ги изтърсват в московския музей.
Патриархът цитира Ключевски: портите на лаврата на Преподобния ще се за-
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творят и лампадите ще загаснат над неговата гробница едва тогава, когато
ние без остатък изразходваме целия си духовен и нравствен резерв, завещан от
нашите велики строители на руската земя, какъвто е преподобният Сергий“.
Ключевски не е допускал, че това изразходване ще се случи за него почти приживе. Патриархът е искал да го приеме председателят на Съвета на народните
комисари, за да го убеди да не пипа Лаврата и мощите, понеже нали Църквата
е отделена от държавата! Отговарят му, че Председателят – другарят Ленин,
е зает с обсъждане на важни дела и срещата не може да се състои в близките
дни. Нито в по-късните.
Има и циркуляр на Народния комисариат на правосъдието (25 август 1920) за
ликвидирането на изобщо всякакви мощи на светци, тъй като точно те ни
затрудняват да озарим със светлина пътя си към ново справедливо общество.
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Джон Хенри Нюман е роден на 21 февруари 1801 г.
в Лондон в семейството на банкер. Приема християнството на 15-годишна възраст в неговата калвинистка версия, а през 1816 г. постъпва в Тринити Колидж в Оксфорд, който завършва през 1821 г.,
а на следващата 1822 г. е избран за член на колежа
„Ориел”, по това време един от водещите в Оксфорд. Две години по-късно встъпва в клира на Англиканската църква, а през 1825 г. е ръкоположен за
свещеник в Оксфорд. Само няколко години по-късно
Нюман вече е един от най-изявените лидери на Оксфордското движение, което се противопоставя на
тенденцията за секуларизиране на Англиканската
църква и се обявява за връщане към нейните католически корени. След дълги колебания Нюман приема
католицизма на 9 октомври 1845 г. В началото на
1846 г. посещава Рим, където е ръкоположен за свещеник, а след завръщането си поема последователно няколко католически енории, за да се установи
накрая в Бирмингам, където остава до края на живота си. През 1879 г. е въздигнат в кардиналски сан.
Умира на 11 август 1890 г. в Бирмингам, където е погребан. През септември 2010 г. папа
Бенедикт ХVI провъзгласи кардинал Нюман за блажен.
Представеният по-долу текст е на една от подбраните проповеди, публикувани наскоро
от Фондация „Комунитас” в поредицата „Християнска библиотека“.

Джон Хенри Нюман

БЕЗЛУКАВСТВОТО
Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва: Ето истински
израилтянин, у когото няма лукавство!
Иоан. 1: 47.
[Празникът на св. апостол Вартоломей]
Смята се, че св. Вартоломей, чийто празник честваме днес, е Натанаил, споменат в този текст. Натанаил бил един от първите, които се обръщат след
срещата с Христос, но името му се явява отново едва в последната глава
на Евангелието на св. Йоан, където е споменат сред апостолите, на които
Христос се явил след възкресението Си. Но защо е трябвало обръщането на
Натанаил да бъде отбелязано в началото на Евангелието, сред Христовите
дела в началото на служението му, след като не е бил апостол? Филип, Петър
и Андрей, които са споменати в същия откъс, са апостоли; и името Натанаил
е въведено без предварително обяснение, като да е познат на християнския
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читател. В края на Евангелието се появява споменат отново сред апостолите.
Освен това апостолите са личните свидетели на възкръсналия Христос. Той се
явява „не на целия народ”, казва Петър, „на предизбраните от Бога свидетели,
които ядохме и пихме с Него, след възкресението Му от мъртвите” [Деян. 10:41].
Поводът, по който се споменава Натанаил, е било едно от тези явявания. „Това
беше вече трети път, казва евангелистът, как Иисус се яви на Своите ученици,
след като възкръсна от мъртвите.”1 Именно в присъствието на Натанаил Той
дава поръчението на св. Петър и предсказва неговата мъченическа смърт и дългия живот на св. Йоан. Всичко това ни води до предположението, че Натанаил е
един от апостолите под друго име. Той не е Андрей, Петър или Филип, защото
те са споменати във връзка с него в първата глава на Евангелието, нито Тома,
Яков или Йоан, в чиято компания се намира в последната глава, нито Юда (както изглежда), тъй като името на Юда се среща в четиринадесетата глава на
св. Йоан. Остават четирима апостоли, които не са посочени в неговото Евангелие: св. Яков Алфеев, св. Матей, св. Симон Зилот и св. Вартоломей, известно е,
че второто име на св. Матей е Леви, докато св. Яков като роднина не е никога
чужд на нашия Господ, както Натанаил очевидно е бил. Следователно, ако Натанаил е бил апостол, той е бил или Симон, или Вартоломей. Освен това забележете, че според св. Йоан Филип е довел Натанаил при Христос, следователно
Натанаил и Филип са били приятели: докато в другите Евангелия в списъка на
апостолите Филип е свързан с Вартоломей, „Симон и Андрей, Яков и Йоан, Филип
и Вартоломей” [Мат. 10:3]. Това е знак, че Вартоломей, а не Симон е Натанаил,
споменат от св. Йоан. Но съществува и мнението, че всъщност става дума за
Матей, тъй като името му в оригиналния език означава почти същото като
Натанаил. Все пак, тъй като някои по-стари автори решават в полза на Вартоломей, в следващите редове ще последвам тях.
Какво научаваме от разказа за неговия характер и история? Те ни дават поучителен урок.
Когато Филип му казал, че е намерил дълго очаквания Месия, за когото Мойсей
е написал, Натанаил (тоест Вартоломей) отначало се съмнявал. Той е начетен
в Писанието и знае, че Христос трябва да се роди във Витлеем, от друга страна Исус живее в Назарет, поради което Натанаил допуска, че това е мястото
на Неговото раждане; и тъй като не знаел никакви особени обещания свързани
с този град, място с лоша слава, си мислел, че нищо добро не може да излезе от
него. Филип му казал да дойде и да види; и той отишъл да види, като скромен
предан човек, искрен в желанието си да се добере до истината. В резултат на
това той заслужил разговор с нашия Спасител и се обърнал.
От разговора научаваме какъв е бил характерът на св. Вартоломей. Нашият Господ казва за него: „Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство!”, и изглежда, че преди Филип да го повика да отидат при Христос, той е бил отдаден
на размишление или молитва в усамотението на сянката от смокинята. И това,
изглежда, е човек, на когото е било съдено да действа като апостол; спокоен
1

Иоан. 21:14.
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отвън, безлукав отвътре. Това е била една спокойна подготовка за големи опасности и страдания! Виждаме кои стават най-героичните християни и затова са
най-почитани от Христос!
Спокойният и еднообразен живот е съдбата на повечето хора, независимо от
случайните проблеми или други злополуки; склонни сме да го презираме, да се
уморяваме от него и да копнеем да видим света; или, при всички случаи, смятаме, че такъв живот не предоставя голяма възможност за изпълнено с вяра
послушание. Да ставаме, да минаваме през същите задължения и след това да
си почиваме отново, ден след ден, и да прекарваме седмица след седмица, започвайки с Господнята служба в неделя и след това към нашите светски задачи;
и да продължаваме така година след година, докато постепенно остареем; един
такъв еднообразен живот може да ни се струва безполезен, ако размишляваме
над това. Наистина има и много, които не мислят изобщо; но те си живеят
в кръга от заетости, без да ги е грижа за Бога, и вярват, движени от естествения ход на нещата, по един отегчителен неразумен начин, като животните,
които загиват. Но когато човек започва да усеща, че има душа и работа за
вършене и награда за сдобиване, по-голяма или по-малка според това как развива
поверените му таланти, тогава той естествено бива изкушен да се безпокои
от самото си желание да бъде спасен и казва: „Какво трябва да направя, за да
угодя на Бога?”. И понякога започва да мисли, че би трябвало да бъде полезен
в по-голям мащаб, и си излиза от пътя, че да може да направи нещо, което, както
той смята, си струва да направи. Тогава трябва да си спомним за историята на
св. Вартоломей и на останалите апостоли, които ни говорят, че не е необходимо да се отказваме от обичайния си начин на живот, за да служим на Бога; че
най-скромният и най-тихият пост Му е угоден, ако се усъвършенства съвестно;
дори предоставя начини за съзряване на най-християнския характер, та дори
и този на един апостол. Вартоломей четял Писанията и се молел на Бога; и по
този начин е бил обучен да даде живота си за Христос, когато Той най-сетне
го поискал.
По-нататък нека се спрем на похвала, която му отправя нашият Спасител. „Ето
истински израилтянин, у когото няма лукавство!” Такъв е характерът, който по
Божия благодат могат да постигнат най-пълно тези, които живеят в света по
този тих начин, който описах; на който хората обръщат малко внимание и намират, че препречва пътя към успеха в живота, макар нашият Спасител да избира да се противопостави на цялата сила и мъдрост на този свят. Светските
хора намират, че непознаването на светските пътища е недостатък или позор;
сякаш е проява на мекушавост или слабост да се въздържаш от познанието на
неговите неблагочестия и разпуснати обичаи. Колко често ги чуваме да казват,
че човек трябва да прави така и така, иначе ще бъде чудат и абсурден; че не
трябва да бъде прекалено строг, или да се отдава на пресилени представи за
добродетелта, които може да са добри за разговор, но не са пригодни за този
свят! Когато чуят, че някой млад човек е решил да бъде последователно набожен, или да бъде абсолютно честен в търговията, или да спазва благородна чистота на езика и поведението, те се усмихват и одобряват, но мислят, че това
трябва и ще се износи с времето. И се срамуват от своята невинност и се
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преструват, че са по-лоши, отколкото са в действителност. Тогава си намират
всякакви дребни начини – да бъдат злобни, ревниви, подозрителни, критични,
хитри, неискрени, себични; и започват да приемат околните за подли като себе
си, за горделиви или в някакъв смисъл лицемерни, като не желаят да признаят
истинските си подбуди и чувства.
На това низко и ненабожно множество е противопоставен един израилтянин,
у когото няма лукавство. Давид описва характера на този човек в четиринадесети псалм; а взет в целостта му, този текст е рядко срещан. Той пита: „Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище? Кой може да обитава на Твоята
света планина? Оня, който ходи непорочно, върши правда и в сърце си говори истина; който не клевети с езика си, не прави зло на приятеля си и не понася хули
за ближния си; оня, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави ония,
които се боят от Господа; който се кълне, макар и на зъл човек, и не изменява”.
Искам да кажа, че трудна и рядка е тази добродетел, която ни позволява да
говорим искрено, да обичаме без лицемерие, да не мислим зло, да бъдем свободни
от себичността, да бъдем невинни и откровени. Това поведение на съзнанието
е нещо далеч над мнозинството хора; а когато е осъществено на практика, е
един от най-сигурните знаци на избраниците на Христос. А случаите, които
дори и сега можем да открием тук-таме сред християните, ще бъдат доказателство за нас, макар и да не липсват такива, че въпреки всичко, което раболепните умове говорят за необходимостта от познаването на света и на греха,
за да бъдеш добре в живота, то в края на краищата безлукавството помага на
човек да има сигурен и щастлив живот. Защото, първо, само по себе си е голяма привилегия за правилно настроеното съзнание да не забелязва моралните
нещастия на света и това е във висша степен съдбата на простосърдечните.
Те приемат добронамерено всичко, което им се случва, и търсят доброто във
всеки човек; така винаги имат нещо, от което да бъдат доволни, като не виждат лошото и са силно чувствителни към доброто. И като споделят собствения си щастлив покой с хората около тях, те наистина намаляват злините на
живота в обществото като цяло, докато избягват от знанието за тях самите.
Такива хора са весели и доволни; защото те желаят много малко и се наслаждават и на най-малките неща, без да имат желание за богатство и отличия. И не
робуват на никакви зли или долни мисли, понеже никога не са насърчавали това,
което в случая на други хора често всява безпорядък и безбожност през целия
им бъдещ живот. Те не страдат от призраците на миналите грехове, които остават дори сред каещите се, когато победят тази реалност и допускат те да
се издигат в съзнанието им, да ги тормозят, за известно време да властват
над тях и да оставят следите от жилото си. Простодушните хора са в сравнение с всички други най-умели в порицаването и заглушаването на нечестивите;
защото те не спорят, а приемат нещата за даденост по толкова естествен
начин, че хвърлят грешника в спомена за онези времена на младостта му, когато е бил чист от греха и е разсъждавал, както те сега; и никой освен много
закоравелите хора не може да устои на този вид привлекателност. Хората на
ненабожния живот живеят в робство и страх, въпреки че не го признават пред
себе си. Много, които биха се срамували да го признаят, се страхуват от опре-
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делени места или часове или от самотата, от нещо като инстинкт, че то не е
добра компания за добрите духове и че дяволите могат да го атакуват тогава.
Ала безлукавият човек има проста смелост и рицарско сърце; той преодолява
опасности, които другите избягват просто защото за него те не са опасност
и по този начин поради своята прямота той често печели дори светски преимущества, които големите хитреци не могат да спечелят, въпреки че рискуват
душите си за тях. Вярно е, че такива простодушни хора често изпадат в затруднения, но те обикновено се измъкват от тях също толкова лесно и почти не
си дават сметка нито за опасността, нито за това как са я избегнали. Може да
не са получили високо образование, да не могат да се изразяват свободно; и все
пак те винаги са равностойни съперници за тези, които се опитват да разклатят вярата им в Христос чрез безбожен довод или присмех, защото Божията
слабост е по-силна от хората.
Този благословен характер на духа не се среща само сред бедните и родените
в скромност. Светското образование и достойнство без съмнение имат силата
да ограбват сърцето от неговата светлина и чистота; но дори и в царските
дворци и философските школи могат да бъдат открити Натанаили. Подобно на
апостолите и те са били изложени на ударите на света, били са отклонявани от
своя път, живели са в безпокойство и на пръв поглед погубени от своята честност, но без да могат да бъдат лишени от своята утеха в настоящето или от
плода в бъдеще. Такъв е бил нашият велик архиепископ и мъченик, на когото може
би дължим това, че ние, които сега живеем, оставаме членове на един от клоновете на Вселенската църква; човекът, отличавал се с един от „най-големите
и непопулярни недостатъци” – по думите на историка на неговото време, „че
той вярвал, че невинността на сърцето и достойното поведение са достатъчно
силна защита, която да даде сигурност на човека при преминаването му през
този свят, в каквото и обкръжение да пътува той и през каквито начинания да
трябва да мине”. „И разбира се, добавя този историк, никога не е имало човек,
който да е бил повече надарен с тези качества.”2
В тези бележки говорих за чистосърдечните хора като членове на обществото, защото исках да покажа, че дори и в това отношение, в което изглеждат
непохватни, те притежават скрита сила, неосъзната мъдрост, която ги кара
да живеят над света, и рано или късно да възтържествуват над него. Техните
бойни оръжия не са плътски; и те са достойни да бъдат апостоли, въпреки че
приличат на обикновените хора. Такова е блаженството на невинните, на тези,
които никога не са допускали злото, не са навикнали към с греха; които като
следствие никога буквално не са познали неговата власт или неговото нещастие, които винаги са водени от мисли за истината и мира, които на мига са
способни да различат доброто и злото в поведението, благодарение на едно
деликатно качество, което казва винаги истината, защото с него никога не е
2

Има се предвид Уилям Лоуд (1573–1645) – английски духовник, архиепископ на Кентърбъри от 1633 г.,
който по време на управлението на крал Чарлз І е арестуван и екзекутиран през 1645 г. По отношение
на църковните си възгледи архиепископ Лоуд е смятан за предшественик на бъдещата Висока църква в
англиканизма. Цитираното мнение за него е на английския историк Едуард Хайд, граф на Кларендън. Б. р.
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било злоупотребявано. Това може да бъде участта (по Божията милост) дори на
тези, които в някакъв миг са се отдалечили от Него, а след това са се покаяли;
в зависимост от това доколко са се научили да обичат Бога и са се очистили
не само от греха, но от спомените за него.
На последно място, за християнина е нужно дори повече от чистосърдечието на
Вартоломей. Когато Христос изпратил него и братята му в света, Той казал:
„Ето, Аз ви изпращам като овци посред вълци; и тъй бъдете мъдри като змии
и незлобиви като гълъби”3. Невинността трябва да се съчетае с предпазливост, преценка, самообладание, сериозност, търпение, постоянство в добрите
дела, както Вартоломей несъмнено е научил своевременно от учението на своя
Господ; но невинността е началото. Нека тогава се помолим да ни направи Бог
„достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко
дело на вярата”, че ако Му се понрави изведнъж да ни подложи на големи изпитания, както е направил със Своите апостоли, да не бъдем изненадани, а да
превърнем личния си или домашен живот в подготовка за постиженията на изповедници и мъченици.

3

Мат. 10:16.
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Майкъл Мъгъридж (1903–1990) е журналист и писател.
Подобно на голяма част от своето поколение в младостта си Мъгъридж е увлечен от левите идеи. В началото
на 30-те години той заминава за Москва като кореспондент на вестник Манчестър Гардиън. Видяното в СССР
го кара да се разочарова от комунистическите идеи и в
началото на 30-те години става един от първите западни журналисти, които съобщават за глада в Украйна. По
време на Втората световна война Мъгъридж се записва в армията, а от 1942 г. работи в британския разузнавателен корпус. Въпреки че е възпитан като агностик,
през 60-те години Мъгъридж се обръща в християнството, което започва да заема все по-видимо място в неговите публични изяви, като през втората половина на 60-те години той се изказва активно срещу сексуалната революция. Избран за ректор на Единбургския университет,
през 1968 г. Мъгъридж си подава оставката в знак на протест срещу искането на студентите за свободно разпространение на контрацептиви. През 1969 г. излиза неговият
сборник с есета, статии и проповеди Преоткритият Иисус (Jesus Rediscovered), който
се превръща в бестселър. Той е последван през 1976 г. от книгата му Иисус: живият човек (Jesus: The Man Who Lives), която съдържа размисли върху евангелските разкази за
живота на Иисус. През 1982 г. на 79-годишна възраст Малкълм Мъгъридж, заедно с жена
си Кити, е приет в Католическата църква. Той взима това решение под влиянието на
дейността на Майка Тереза от Калкута, за която публикува книгата Нещо красиво за
Бог (Something Beautiful for God) – приемана за една от книгите, която силно привлича
общественото мнение към нейната дейност. Последната му книга Обръщане. Духовното пътуване на един поклонник през ХХ век (Conversion: The Spiritual Journey of a Twentieth
Century Pilgrim) излиза през 1988 г.
„Христос и медиите“ е реч, произнесена от Мъгъридж на 24 януари 1978 г. във Вашингтон по време на Националното събрание на авторите на религиозни предавания.

Малкълм Мъгъридж

ХРИСТОС И МЕДИИТЕ
Разбира се, за мен е голям комплимент, че поканихте един възрастен и пенсиониран журналист като мен да говори по темата „Христос и медиите“, тема,
която по самата си природа е от трансцендентна важност за представянето
на религията в медиите. Но нека още в самото начало да кажа направо, че нямам друга квалификация да говоря по тази тема освен тази, че твърде късно и
след голяма съпротива започнах да виждам в Христос единствената реалност
в един свят, който все повече е подвластен на фантазията и посланието на
медиите, в които като млад и възрастен съм прекарал повече от половин век,
списвайки цялата възможна гама от красноречиви редакционни статии до лаконични клюкарски колонки, от подготовката на новинарски предавания от нашите
специални кореспонденти оттук-оттам или откъдето и да било, до писането на
рецензии за книги, обяви за театрални постановки, коментари и възпоминания,
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стигайки дотам да поема тежката отговорност да бъда редактор на привидно
хумористичното списание „Пънч”, когато от мен се изискваше да изпълня невъзможната задача да накарам сънародниците си да се смеят.
Извън тези петдесет греховно прекарани години, не притежавам никаква квалификация по отношение на социологията, психологията, идеологията, метафизиката или друга страна на медиите. Ако някога ми се е налагало да рецензирам
книга по тези въпроси, което се е случвало, трябва със съжаление да кажа, че
съм вършил това след прибързаното прелистване на нейните страници, утешавайки се с думите, казани от великия д-р Джонсън1 за творбите на Конгрийв2, че
по-скоро би ги похвалил, отколкото да ги прочете. А и опитът ме учи, че специалистите по комуникации много рядко умеят да комуникират ясно и умело. Това
изглежда изненадващо само докато човек се замисли, че брачните съветници
обикновено са разведени, диетолозите често страдат от хронични храносмилателни проблеми, а жреците на потентността – като Д. Х. Лоурънс3 – нерядко
са импотентни, както и че пътят към личния и държавен банкрут почти винаги
е застлан от икономисти.
Подобни есета, по ирония на съдбата и поне за мен, са част от Божията слава и
благодат. Освен златната нишка, за която Блейк4 пише, че води към небесните
двери, има и друга една нишка, която ни държи свързани със земята. И двете
са необходими – като радио и телевизионните приемници, същото виждаме и
при катедралите, които имат както устремени към небето кули, така и страховити чудовища, обърнали погледа си към земята. Като страстен любител на
смеха и като човек, убеден, че смехът е най-възвишеното мистично транспортно средство, вярвам, че когато дверите на небесата се отворят, от тях ще
се чуват не само небесни хорове, но и непогрешимият звук на смеха. Не можем
ли да кажем, че грехопадението на човека е една космическа версия на шегата
с динената кора? Затова, когато говоря по темата за Христос и медиите, го
върша само като стар практик, а не като експерт в смисъла, който влагат в
това статистиците или социалните учени, чиито изследвания ми се струват
подобни на тези, на които се е посветило населението на летящия остров
Лапута, когато там пристига Гъливер на Суифт, или на днешните проекти на
ЮНЕСКО. Винаги съм се забавлявал с това как римляните, които са предсказвали
бъдещето с гадаене по вътрешностите на птиците, са били много по-точни и
просветени в своите предсказания от социологическите прогнози в наше време.
По моето скромно мнение най-съвършени прогнози биха могли да се направят
по вътрешностите на д-р Галъп. Но разбира се, големият недостатък на този
подход е, че той може да бъде използван само веднъж.
И сега, в качеството ми на стар практик, който гледа назад към живота си,
1

Самюел Джонсън (1709–1784), наричан често д-р Джонсън, е английски писател, известен със своята поезия, есеистика, литературна критика и биографии. Б. пр.

2

Уилям Конгрийв (1670–1729) – английски драматург и комедиограф, наричан английския Молиер. Б. пр.

3

Д. Х. Лоурънс (1885–1930) – английски писател, автор на Любовникът на лейди Чатърли. Б. пр.

4

Уилям Блейк (1757–1827) – английски поет предромантик, цитираният стих е от поемата му „Йерусалим”.
Б. пр.
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преминал вътре и извън редакциите на вестници и списания, вътре и извън
телевизионни и радио студиа, който като дявол се е въртял нагоре-надолу и
напред-назад в търсене на новини, ми се струва все по-ясно, че медиите са се
превърнали в най-могъщите машини за фантазии на всички времена. Това се отнася както до техните новини и документални предавания, така и до техните
авторски програми. Камерите работят, очите са втренчени, режисьорът крещи:
„Камера“. Аутокюто тръгва. Студиото е обляно в светлина. Интервюирам епископ в лилаво расо, което той специално пожела да облече, защото изглеждало
толкова добре в жив цвят (каквото и да означава това). Лицето му, към което
хвърлям поглед, изглежда тревожно, изражението му е сякаш умолително. Сякаш
казва: „Пощадете ме“. Изкушавам се да му задам някой наистина смущаващ
въпрос, като например: „Има ли живот след смъртта?“ или „Смятате ли, че ще
отидете на небето?“. Вместо това се чувам как го питам за мнението му за
причините за спада на посещаемостта на църквите, какво мисли за ръкоположението на жени за свещеници, дали подкрепя идеята за обединение с методистите – все въпроси, в отговора на които той се чувства напълно уверен.
Режисьорът повдига три пръста – остават три минути, време за последен въпрос: „Епископе, нужни ли са епископите?“. Харесва му. Харесва му. На лицето
му се изписва блажена усмивка „Необходими или не – казва той, – те съществуват“ – което всъщност се отнася и за телевизията. В този миг режисьорът
прави жест, сякаш си прерязва гърлото, след като е чул в слушалките неумолимата дума „край“. Епископът и аз напускаме своите образи и се връщаме към
всекидневните си личности, изтриваме си грима и отиваме в приемната, където
разменяме няколко думи, след като сме успели да внесем известен трансцендентен привкус на едно лишено от всякаква трансцендентност неделно зрелище.
Въпреки присъствието на епископа всичко това изглежда твърде далеч от Словото, станало плът, живяло сред нас, изпълнено с благодат и истина – твърде
далеч от великата драма на Въплъщението, толкова прекрасно предадена в Книга Премъдрост Соломонова: „когато тихо мълчание обгръщаше всичко, и нощта
в течението си бе стигнала до средата, слезе от небето, от царствените
престоли, всред гибелната земя всемощната Твоя дума като страшен воин“. Наистина вярно е, че медиите са интегрална част от нашия дезинтегриран начин
на живот; те изразяват и така насърчават тази дезинтеграция. Но не могат да
бъдат държани отговорни за това. В същото време те ни карат да приемем за
даденост все по-голямото насилие и конфликт в света и дори изискват от нас
да виждаме в това нещо позитивно и благотворно, да приемем дълбоката ерозия
на моралните ценности, от които произлиза и върху които се основава традиционно нашата християнската религия и начин на живот като разширяване на
свободата и подобряване на качеството на живота. В Англия например започнахме да приемаме като нормални хроничното насилие и беззаконие в Северна
Ирландия, която е интегрална част от Великобритания. А подобни региони на
безредие стават все повече по света. Ако те са способни да представят това
насилие по драматичен визуален начин, медиите привличат вниманието ни към
тях. А после, когато новините спрат, те слизат от екраните и заглавията на
вестниците, а всички ние забравяме за тях.
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Когато става дума за ерозията на моралните стандарти, не се ли отнасят и
за медиите думите, казани сред пустошта от вещиците в Макбет: „Зло – добро, добро и зло от едно са потекло“5? Особено красноречиви в това отношение
са думите на Симон Вейл, чиято интелигентност и прозорливост според мен са
сред най-дълбоките, на които сме свидетели в нашата епоха. Тя пише около едно
десетилетие преди телевизията да се развие до такава степен, че да окупира
вниманието на големи групи от зрители по света, а в случая на западния човек –
за около 35 часа на седмица – което прави дванадесет години (и това е една
ужасяваща мисъл) от един средно продължителен човешки живот, дванадесет
години, прекарани във взиране в телевизора. Ето какво казва Симон Вейл: „Нищо
не е толкова прекрасно, нищо не е толкова постоянно свежо и изумително, толкова изпълнено със сладост и вечна радост, колкото е доброто, а никоя пустиня
не е толкова суха и досадно монотонна, колкото злото. Но точно обратното е
вярно за фантазията. Доброто в художественото творчество е сиво и досадно,
докато злото е разнообразно, интригуващо, привлекателно и изпълнено с очарование“.
Днес медиите, струва ми се, поразително потвърждават това мнение на Симон
Вейл. В тяхното послание почти винаги вълнуващ е еросът, а не агапе; успехът
и известността изглеждат много по-желателни от съкрушеното и покайващото
се сърце; а героят за народа е Иисус Христос като суперзвезда вместо Иисус
Христос на Кръста. Доброто и злото са основни въпроси от нашето морално
съществуване. Затова те могат да бъдат сравнени с положителните и отрицателни полюси, които генерират електричество. Ако обърнете полюсите, токът
спира. Светлината угасва. Мракът пада и всичко се обърква. За мен е извън
всякакво съмнение, че мракът, който се спуска върху нашата цивилизация, се
дължи точно на тази смяна на местата на доброто и злото, както и че медиите
оказват могъщо влияние за тази размяна – което вероятно е още по-голямо в
насърчаването на последиците от него.
Нека припомня, че същото мнение изказа един много по-силен и авторитетен човек от мен. Имам предвид, разбира се, Александър Солженицин, който в първата
си диагноза за болестта на Запада, когато пристигна сред нас като принудителен изгнаник, отбеляза, че ние, западните хора, наистина сме най-могъщите и
проспериращите в целия свят, но че нашата сила, богатство и влияние няма да
ни донесат полза, защото сме изгубили съзнание за доброто и злото. Връща се
към тази тема във втория том от Архипелаг ГУЛАГ – излишно е да се споменава,
че този откъс е напълно пренебрегнат от медиите. С прекрасни думи, които са
сред най-запомнящите се в нашата епоха, той пише: „И едва върху гниещата
лагерна сламица усетих първите движения на доброто. Постепенно прозрях, че
линията, разделяща доброто от злото, преминава не през държавите, не между
класите, не между партиите, тя преминава през всяко човешко сърце и по такъв
начин – през всички човешки сърца”. И след това добавя според мен изключителните думи: „Бъди благословена, тъмнице моя, че те имаше в моя живот!”6.
5

Превод Валери Петров.
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Какво прозрение, каква мъдрост, придобита, колкото и да изглежда невероятно,
в съветски затворнически лагер след строго марксистко възпитание! Трябва да
споделя, че ако някой ми беше казал, когато бях млад журналист в Москва в началото на 30-те години, че в режим като този в СССР – чиито управници си бяха
присвоили повече власт над своите поданици от всяко друго предишно управление в историята на човечеството, контролирайки абсолютно всяка минута от
техния живот, и което от самото си начало беше решено да заличи всяка следа
от християнската религия, да унищожи нейния Създател, нейното Писание, норми, културно наследство и трансцендентални въжделения – ако някой ми беше
казал тогава, че шестдесет години след създаването на този режим вътре в
него ще се надигне глас като този на Солженицин, който говори на автентичен
християнски език, на езика на Евангелието, на езика на нашия Господ, щях да
кажа, че това е напълно немислимо. А ето че това се случи и това е чудо, което
е сред най-великите чудеса, с които някога сме били удостоени от Господа, което изисква внимателно да бъде изследвано, особено от тези, които упражняват
властта, които пишат законите, които преподават, и особено от тези, които
създават предавания – по-конкретно, религиозни предавания.
Всички, ангажирани със създаването на такива религиозни програми, ще се
сблъскат с онова, което е наричано консенсус – с тайнственото предубеждение,
на което са подвластни медиите и особено телевизията, един вид хуманистична
ортодоксия, налагана над грамотното население на Запада с твърдост и упорство, на които би могъл да завиди дори Торквемада с неговите уреди за мъчения
и аутодафета. Често говоря за този консенсус като за великия стремеж към
смъртта на либерализма, в смисъл че той ми се струва насочен към разрушаването на самите ценности, които твърди, че поддържа, към утвърждаването
на авторитаризма, който той настоява, че толкова силно презира, и като цяло
води към разруха всеки режим, от който се очаква да осигурява условия, в които този консенсус да продължава да съществува. Някой ден един бъдещ Гибън,
посветил се на изследването на упадъка на нашата западна цивилизация, ще
бъде силно заинтригуван от тази спасителната операция, превърнала се в сеещ
смърт отряд, от този стремеж към смъртта, осъществен в утопиите, където
робството започва да се налага в името на освобождението, където в академичните среди процъфтява мракобесието, където нулевата раждаемост се величае като велико постижение и в името на която бебета са убивани още преди
да са родени в името на най-висшите хуманитарни принципи, и то в мащаби, от
които би се уплашил и цар Ирод. Бях свидетел как един луд австриец възвести
създаването на Германския райх, който щял да просъществува хиляда години, как
един италиански клоун смени календара, за да започва с неговото възкачване на
власт, и как един грузински бандит в Кремъл бе възвеличаван от нашия интелектуален елит като по-мъдър от Соломон и по-хуманен от Марк Аврелий. Що
се отнася до вашата страна, Америка, видях как тя стана по-богата от целия
останал свят, с военно превъзходство, което би позволило на вас, американците,
стига да го поискате, да затъмните военните завоевания на Александър или
Юлий Цезар – всичко това се случи пред очите ми в рамките на един живот.
Днес Англия е малък остров край брега на Европа, заплашен от дезинтеграция
и банкрут; Хитлер и Мусолини са смятани за смешници; Сталин вече е забра-
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нено име дори в държавата, в чието създаване той участва и която управлява
в продължение на три десетилетия; Америка е обзета от страховете да не се
окаже лишена от безценната течност, която кара магистралите да боботят, а
градовете да се пълнят със смог, и от спомена за опустошителната кампания
във Виетнам, чиито решителни битки се проведоха и изгубиха под пълно и измамно телевизионно покритие, и от поразиите, нанесени от донкихотовците в
медиите, които с такова настървение водиха битки с мелниците на Уотъргейт.
Възможно ли е наистина, както настояват медиите, това да е животът – същата сапунена опера, която си тече от векове, от епоха към епоха, останките
от който са пръснати по света? Със сигурност не. Дали той е бил създаден, за
да има пространство за такива безсмислени и повтарящи се действия, дали за
това е била създадена вселената и човекът, който обича да нарича сам себе си
homo sapiens, неизвестно по каква причина? Не мога да повярвам.
Ако това беше всичко, тогава циниците, хедонистите и самоубийците щяха да
имат право. Най-голямото, което можем да очакваме от живота, е забавлението, задоволяването на сетивата ни, и смъртта. Но разбира се, това не е така.
Благодарение на великата благодат и чудо на въплъщението, космическата сцена е решена като човешка драма. Бог снизхожда, за да стане човек, а човекът
се въздига, за да се свърже с Бог. Времето се вглежда във вечността, а вечността – във времето, и така превръща мига във вечност и вечността в един
миг. Ако това християнско откровение е било някога вярно, тогава то трябва да
е вярно за всички времена и при всички обстоятелства. Каквото и да се случи,
колкото и да изглежда невероятно това от начина, по който се движи светът,
истината остава една и неизменна. „Небе и земя ще премине, ала думите Ми
няма да преминат”7 , казва нашият Господ. Нашата западна цивилизация, подобно
на всички преди нея, в един момент ще се разпадне и ще изчезне. А светът гледа
на симптомите на това едновременно с надеждата и отчаянието на идиота.
От една страна, очаква се някоя нова политика или ново откритие да оправи
всичко: ново гориво, ново лекарство, разведряване, общ пазар, петрол от Северно
море, революция или контрареволюция. А в същото време постоянно сме в очакване на някакво бедствие, което до докаже колко погрешен е пътят, по който
вървим: капитализмът ще се провали, а комунизмът ще победи, или обратното;
петролът ще свърши, ядрените отпадъци ще ни убият, плутоният ще ни изпепели, а свръхнаселението ще ни погълне.
От християнска гледна точка всички тези надежди и страхове са безсмислени.
Като християни ние сме наясно, че няма вечни градове, че короните се въргалят
в прахта и че идва момент, в който всяко земно царство погива. Като християни ние също така приемаме, че човешките царе не могат да увенчават и рушат,
както знаем, че живеем в град, построен не от хората и който не може да бъде
разрушен от тях. Затова апостол Павел се обръща към християните в Рим и в
Коринт, живели в също толкова покварено и безпътно общество като нашето,
управлявани от един господар – императора Нерон, на чийто фон дори някои от
нашите господари могат да ни се сторят просветени, които са имали същите
7
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игри като телевизията, превърнати в зрелища, изпълнени с насилие и еротика:
„Бъдете твърди, непоколебими – увещава ги той – и напредвайте винаги в делото Господне (…)”8; като имаме пред очи не видимото, а невидимото; понеже
„видимото е временно, а невидимото – вечно.“9 От развалините на Рим се ражда
християнският свят, а сега видението за катастрофата на християнския свят
крие в себе си възможността да се избегне разпадът на този свят, като се
потърси тази реалност, която е невидима и вечна – реалността на Христос. В
тази реалност виждаме единствената ни надежда, единственото ни бъдеще в
този помрачен свят.
Защото няма по-страшни бедствия, които биха могли да ни се случат, от тези,
които преживяхме заради утопиите на ХХ век, които настояваха, че е възможно човек да изгради някъде по земята небесното царство; изобилието да се
постигне чрез брутния вътрешен продукт; магистралите да се прострат от
единия до другия полюс; еросът да бъде поставен под такъв контрол, че да създава само по две деца като добре възпитано дете, на което му се разрешава
да изяде само две парчета торта на рождения си ден; гените ни да бъдат така
преброени и подредени, че да създават само кралици на красотата с висок коефициент на интелигентност; че е възможно различните да бъдат захвърлени
заедно с отпадъците; медиите ден и нощ да бълват звуци и образи, за да ни
задоволяват и информират; а подходящите лекарства и медикаменти да могат
да ни излекуват от всички възможни болести.
Нека тогава ние, като християни, погледнем отвъд симптомите за разпада на
институциите и инструментите на властта, отвъд падащите режими, бъркотията с парите, диктаторите и парламентите и проблемите и конфликтите,
които идват заедно с тях. Нека си припомним, че точно когато всяка човешка
надежда е била проследена и изоставена, когато е била потърсена, без да бъде
открита помощта от всеки възможен земен източник, когато е бил използван
всеки възможен ресурс – морален и материален, че когато последният наръч с
дърва е бил хвърлен в огъня заради смразяващия студ, а последната светлинка е
изгаснала в мрака, точно тогава до нас достига Христовата десница, твърда и
уверена, а Неговата светлина осветява всичко и пропъжда мрака. И тогава, след
като открива навсякъде само измама и нищета, душата е принудена да потърси
убежище и да намери покой в Него. Това е, както го разбирам аз, посланието на
християнските предавания.
Нека завърша със следните думи. Животът ми наближава своя край и тази перспектива ми носи радост. Ще завърша, като леко променя възвишените думи на
Солженицин: „Благословен бъди, живот, за това, че ме доближи до Бог и че ме
накара да осъзная, че съм част от Неговото семейство сред хората“.
Превод от английски: Момчил Методиев
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