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Димитрина Чернева

ДАРЪТ НА ДЯДО ДОБРИ

Беше през късната пролет на 2012 г. Изтерзана от изпитания и лични неволи,
влязох да се помоля в храма „Св. Александър Невски”. Помня ясно тъгата, която ме притискаше, спомням си чувството на обърканост и отчаянието, които
владееха душата ми. И макар сърцето ми да се късаше, моята вътрешна угнетеност едва ли бе видима с просто око – външно изглеждах спокойна, в очите
ми нямаше сълзи, походката ми бе нормална и овладяна. Часът беше следобеден,
оставаше по-малко от час до вечерното богослужение. Спомням си как на излизане мярнах с периферното си зрение в ъгъла на притвора, досами вратите на
храма, малката фигурка на дядо Добри, дискретен и ненатраплив както винаги.
Около нас сновяха немалко хора, едни влизаха, други излизаха. Всичко стана
много бързо и изненадващо, още преди да съм стигнала до средата на преддверието, старецът се насочи към мен, спря ме настоятелно, извади шепа пари от
малката пластмасова чаша, която държеше, и ги натика в ръцете ми. Не знаех
как да реагирам, опитах се да му обясня, че не се нуждая от тях, но той продължаваше упорито да ги тика в ръцете ми, като повтаряше настойчиво нещо,
което така и не разбрах. Изрече го поне шест-седем пъти, а аз всеки път му
отговарях тихо: „Не разбирам, не мога да ви разбера”. Обичайно кроткото му и
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добродушно лице придоби сякаш пророческо изражение, като че имаше някакво
напътствие за мен, някакъв съвет или послание, което искаше да ми открие
на всяка цена. За жалост така и не разбрах нито една от думите му. Накрая
просто му благодарих и си тръгнах, а той ме изпрати до стълбите на храма.
Около месец по-късно – беше вече лято – го срещнах отново, този път пред столичния храм „Св. Седмочисленици”. Оставих няколко монети в чашката му, а той
тръгна с мен през градинката и започна отново да ми говори. И странно, този път
разбрах съвсем ясно и без никакво затруднение всяка негова дума. Гласът му бе
спокоен и благ, звучеше по-скоро изповедно, отколкото наставнически. И до днес
не съм сигурна дали словата, които изрече тогава, следваха по-скоро ритъма на
собствените му мисли и преживявания, или откликваха на моите душевни терзания, на въпросите, които ме измъчваха: „Много трудно е за нас да различаваме духовете на истината от духовете на лъжата. Но не бива да се страхуваме, Господ
помага. Мол се на Света Богородица, от нея идва голяма милост. Такава голяма
милост идва от нея, че никога не бихме могли дори да си я представим”.
Когато дядо Добри почина, си спомних думите на гръцкия богослов и духовник Николаос Лудовикос, който бе гост на Софийския университет и издателство „Омофор” пет-шест месеца по-рано: „Това е тайната на Кръста – да сложиш себе си
на мястото на другия и вместо да вземеш справедливост само за себе си, да дадеш на другия любов и разбиране. Тогава всички други започват отчаяно да хранят
теб самия, защото ти ставаш ужасно необходим човек. Това е опитът на светците. Те са изпитали необяснима любов от страна на другите, те са били обичани
силно от толкова много хора”. Едва сега разбрах екзалтацията и вдъхновението
на всички гръцки духовници и богослови, с които се е случвало да разговарям за
старците Паисий и Порфирий. Живият допир до светостта и свободата, която
лъха от нея, до безвъпросната сладост на онова едно, което е само потребно,
пренарежда нивата и пластовете на обичайното съществуване, преобръща йерархиите и приоритетите и сякаш с един замах ни въздига до така обсъжданата
в богословските книги „смяна на ума”, metanoia. Подобно на мнозина други бях
виждала дядо Добри неведнъж, бях разговаряла с него, бях гледала телевизионни
репортажи за дарителското му дело, но едва неговата смърт пробуди сякаш до
дъно сетивата ми за безумната умност на този тъй прост и чист житейски път,
свободен от суета и отдаден изцяло на Любовта. За него съселяните му от Байлово разказват, че бил готов всякога и с всекиго да тръгне, на всекиго да откликне
и да се отзове за каквото и да го помолят, каквато и помощ да му поискат. Така
дядо Добри е станал за Байлово и за цялата страна ужасно необходим човек.
Казват, че където злото се умножава, там благодатта е в голямо изобилие. Не
знам колко увреден е светът, в който живеем, и дали поквареността и упадъкът
на обществото ни са стигнали критичните си нива, но знам, че мнозина почувствахме благодатта, която ни споходи покрай загубата на дядо Добри. И мисля,
че тази благодат пренарежда не толкова нашите места или позициите ни в този
свят, защото всеки си има своя дарба от Бога, един – тъй, други – инак1, колкото
1

1 Кор. 7:7.
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нашите умове. Мисля, че тя действа с вечна грижа за идентичността на човека
и не презира, нито отхвърля богатствата на този свят, защото в цялото си изобилие и многообразие той е сътворен тъкмо от Бог. Струва ми се, също не бива
да забравяме, че дядо Добри бе всъщност един богат човек, един от най-големите
дарители в страната, той демонстрира не толкова отхвърляне на света и неговите пари, колкото себеотречение и нов начин за употреба на всяко богатство.
По време на своята беседа в Богословския факултет в София през октомври
миналата година цитираният вече от мен проф. Лудовикос разказа следната
история: „Един аскет много искал да разбере какво представляват раят и адът
и се помолил на Бог да му открие тази тайна. И една нощ ангел го понесъл, за
да му покаже рая и ада. Най-напред го завел в една стая, в която аскетът видял
огромна трапеза, а посред нея – много и вкусни ястия. Около масата били насядали хора, които държали много дълги лъжици, с които се опитвали да стигнат
до храната. Всичко това било съпроводено с разправии и кавги, защото макар
да достигали храната, те не успявали да я вкусят, тъй като лъжиците им били
прекалено дълги и те непрестанно се удряли взаимно с тях. Тогава ангелът му
казал: „Това е адът”. Аскетът го помолил: „Покажи ми сега рая”, и попаднал
в същата стая, със същата маса, отрупана с вкусни ястия. И пак видял хора,
насядали около масата с дълги лъжици. В тази стая обаче царяло веселие и
празничен дух изпълвал пространството. „Каква е разликата”, попитал аскетът и забелязал, че вместо да се удрят с предългите си лъжици, хората тук се
хранят взаимно, като всеки дава храна на другия от своята лъжица”.
Струва ми се, че дядо Добри ни показа именно това, което могъл да види в
райската стая този аскет. Благодатта, която ни обгърна с неговото отхождане от този свят, е не просто призив за някакво отречение или отхвърляне,
колкото повик за вътрешно преобръщане и пренастройване, за проглеждане за
Другия и отдаване на Другия. Без да смекчава максимализма на евангелския
призив: „Първом търсете царството на Бога”2, тя излива своята светлина и
благословение над целия живот и над цялата култура на човека. Затова и животът на този светъл старец се оказа предизвикателство както за „здравия
разум”, така и за всяко свеждане на християнството до кодекс от правила на
благочестието.
Някъде бях чела, че светецът е странник в този свят, загадъчен и винаги смущаващ като въпросителен знак. Да, дядо Добри, загадката на твоята странност
очарова, но заедно с това ни изправя пред толкова много въпроси. И колкото и
трудно да е за нас да различаваме духовете на истината от духовете на лъжата, някак интуитивно се досещаме, че отговорите се таят в добротата и смирението, които се излъчваха от твоя лик на дете, узнало тайните, които Отец
укрива от мъдри и разумни, за да ги открие на младенци3. Защото както гласи
една гръцка поговорка – ако искаш да узнаеш истината, попитай дете или луд.

2

Мат. 6:33.

3

Мат. 11:25.
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ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ И
ДЕБАТИТЕ ОКОЛО НЕЯ
„Конвенцията за превенцията и борба с насилието над жени" (Истанбулската
конвенция) предизвика ожесточени спорове в българското общество. С позиции
срещу Конвенцията излязоха Българската православна църква, Католическата
църква в България, различни протестантски деноминации, Главното мюфтийство и редица политически партии. Ябълката на раздора се оказа не „борбата
с насилието над жени”, а понятието „джендър”, което според критиците на
конвенцията, превръща този международен документ в „куфар с двойно дъно”,
където се спотайват чувствителни теми като третия пол и еднополовите
бракове, джендър идеологията и т.н. Конвенцията разпали немалко спорове и в
средите на християните като цяло. Ето защо потърсихме мненията на две жени
християнки с различен прочит не само към този международен документ като
такъв, но и към целия български дебат около Конвенцията, които помолихме да
отговорят на следните въпроси:
1.

Текстът на „Конвенцията за превенцията и борба с насилието над жени”
(Истанбулската конвенция) на Съвета на Европа провокира бурна дискусия в
България. Съзирате ли реална заплаха за подмяна на християнската антропология в текстовете на Конвенцията?

2. Смятате ли, че в центъра стои насилието над жените, или употребата на
понятието „джендър” (gender) коренно изменя съдържанието и духа на този
международен документ? Българското общество оказа ли се „изгубено в
превода” на термини като „социален пол” или „социални роли на пола”?
3. Има ли аспекти на Конвенцията, разминаващи се с християнската визия за
семейството – например за ролята на семейството при конфликти между
мъжа и жената? Задава ли Конвенцията обща рамка за решаване на проблема с насилието, приемлива за християни, мюсюлмани, юдеи и атеисти?
4. Как оценявате качеството и зрелостта на дебата по Истанбулската конвенция? Основателни ли бяха изказаните в обществото страхове? Доколко
дълбок според вас е проблемът с насилието над жените и как той може
да бъде решен – по пътя на международни конвенции или на промени във
вътрешното законодателство?
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Миряна Маламин-Сирийски е завършила философия в СУ „Св. Климент
Охридски”. Последните двадесет години е социално ангажиран експерт
в неправителствената сфера, програмен директор във фондация „Светът на Мария”. Занимава се със социалното включване на хората с интелектуални затруднения, деинституционализацията, социалните услуги и политики за уязвими групи.
Работила е във фондация „Покров Богордичен”, Българската асоциация за лица
с интелектуални затруднения и с холандската организация „Де Пасарел”.

Миряна Маламин-Сирийски

БИТКАТА ТРЯБВА ДА Е ЗА ДУШИ,
А НЕ ЗА ДОКУМЕНТИ
1. Преди всичко смятам, че трябва да разделим християнската от псевдохристиянската аргументация в дебата около Конвенцията. Както винаги, псевдохристиянската беше многословна и агресивна, основана на опазване на традициите,
националните ценности и българщината. Християнската позиция в огромната си
част изразяваше притеснение, че текстът на Конвенцията води до извращаване
на човешката природа. Такава, каквато Бог я е създал. В тази позиция нямаше
поза, нито притворство, притеснението е абсолютно автентично, основано на
християнската антропология и не може да бъде пренебрегвано или неглижирано.
Според мен в тази позиция става дума за едно по-общо притеснение от света,
в който живеем, за посоката, в която се движим, за културната, медийната и
политическата среда, в която пребиваваме. Това общо притеснение намери своя
отдушник в отношението към точно този документ. Неговата поява и скандалното твърдение, че се „въвежда трети пол”, макар и разпознато като невярно,
провокира един прочит на документа, който отключи много натрупано безпокойство за това, че истината, обективността и самата реалност могат да
се релативизират и да се превърнат във въпрос на тълкуване и лична преценка.
В документа, който казва, че не могат да се толерират насилие или дискриминация, основани на социално определени роли на мъжа и жената, социалните роли
се провидяха като отхвърляне на същността на мъжкото и женското начало.
Християнската позиция в дебата не проблематизира какво е да си жена и каква
е нейната роля и отговорност или каква е ролята на мъжа в семейството и
обществото, а се концентрира около това, че ако мислим пола не биологично
детерминирано, а като психо-социален конструкт, е възможно „майка” да се
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превърне в роля, която вместо естествено присъща на жената ще бъде еднакво
възможна и за мъжа. Майчинството – сведено до стереотипна роля. Това е повече от неприемливо, това е абсурдно за християнското съзнание, та нали ролята,
която ние имаме като мъж и жена, е дадена още в акта на сътворението ни. Тя
е неотменима и неотделима от природата ни и затова всяка една релативизация на тази роля е невъзможно да бъде приета.
Дали това наистина е налице в документа, е отделен въпрос. Спорът и дебатът
около него е по отношение на теми и въпроси, които са далеч отвъд съдържанието на конкретния документ.
Не толкова през Конвенцията като такава, колкото през срещата на българското общество с поредица от термини и понятия в социалните науки се провидя
един голям проблем. Малцина от виделите заплахата изобщо имат идея за християнска антропология. Това, което обаче бе ясно за всички, е, че ние като общество, което е носител на смисъл, си нямаме вяра. Ако имахме доверие в себе
си като общество, като носители на смисъл и разбиране за истина и ценност,
ние нямаше да се почувстваме в такава степен застрашени от един формален
документ, чието приложение е оставено на националната преценка, „където
е необходимо”, както казва самият той, позволявайки прилагането да се осъществява според преценката на самото общество – на неговите структури и
носители на смисъл и право.
2. Обективната гледна точка към документа изисква да кажем, че в него не
се отричат половите различия. Никъде не се казва или намеква, че човек е безполово същество. Напротив. Противно на всички референции от християнски
сайтове, издания и организации, Конвенцията определя жени по смисъла на документа и момичетата под 18 г. – т.е. не само не отрича, че има жени и мъже, но
казва, че има и момичета. Това е в пряко противоречие на всички посочвани като
основа на документа крайни феминистки теории, според които мъжкото и женското е слято и размито, децата не се определят и възпитават като момчета
и момичета, всеки може да бъде всякакъв, да си избира пол и самоопределение....
Като големия враг се провидя твърдението (действително, подпомогнато и от
превода), че в допълнение към биологичната определеност ние имаме и социално-психическа определеност като мъж и жена. Но това твърдение е напълно
вярно за всеки, който смята, че човекът е не само биологично, но и социално
същество, което освен това притежава и душа. Понятието джендър казва: освен че са мъж и жена, всеки мъж и жена имат своите социално определени роли,
поведение, ангажираност в дейности, които са резултат от това, което дадено
общество приема за подходящи за мъжа или жената. И освен това казва: когато
коментираме насилието и дискриминацията към жените, ние трябва да имаме
предвид не само половата идентичност, но и това, че да си мъж и жена е натоварено със социален смисъл. Никъде не се казва какъв трябва да е този смисъл,
не се казва, че едно или друго поведение на жените е добро или лошо. Само се
казва, че не може да се оправдава никакво насилие, което е резултат от тези
социални специфики на пола.
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Недоверието ни като общество към света, в който живеем, недоверието ни
като християни, че можем да повлияем на разбиранията на обществото, веднага
изгради картината, според която социалните роли всъщност водят до релативизация на природната ни определеност.
Според мен именно страхът от света, в който живеем, както и непознаването
на терминологията и научния инструментариум на социалните науки не позволи на хората да видят, че този документ с езика на социалната наука описва
състояния, които ние до болка познаваме в ежедневието си, но отказваме да
приемем, че са тези, за които би се говорило в подобен документ. Да, до болка
познати, защото макар и представител на „слабия пол”, аз живея в общество, в
което е напълно нормално след пазар да нося торби от по 10 кг (което е болезнено само по себе си), без да смятам, че така руша мъжкото достойнство на
съпруга ми, който го е допуснал. Тази ситуация е джендър обусловена – в нашето
общество е напълно приемливо жените да вършат тежка работа. Това не значи,
че за всички хора е така или че социалните роли са нещо абсолютно дадено за
всички представители на едно общество. За щастие обществата са нееднородни и не са тотално идентични. Това, което е действително важно, е фактът, че
каквото и да е разбиране не може да бъде основание за дискриминация и най-вече
не може да служи за оправдание за насилие.
Пример за подобно насилие е насилственият брак чрез продаване на булката или
нейното крадене. Ако подходим само биологично определено и се опираме на традициите, тогава е нормално да се създаде семейство. Не може да е възражение,
че не желаеш да се омъжваш, ако в твоята култура семейството казва кога и за
кого да се омъжиш. Но подобно семейство е реално насилие над момичето – то
иска да учи, да работи, да пътува, не желае да се омъжва, то е на 12, 13, 16 г.
Подобни традиции за крадене на булки, продаване на булки, ранни бракове и др.
подобни са част от реалния живот в България. Това е реален проблем, с който
трябва да се справим.
Струва ми се, че единственият смислен начин да противодействаме на заплахите от Конвенцията е не като се борим с нея, а като се „борим” за мислите
на хората. Казано още по-ясно – хората правят обществото, а не документите.
Самите документи, понеже трябва да се прилагат в много и различни култури и
общества, са направени съзнателно и преднамерено обтекаемо, така че да могат да се прилагат според местната специфика. „Няма да имаме избор”, „ще ни
наложат на децата” – това са масовите аргументи „против”, при положение че в
проблемния за мнозина член на Конвенцията за възпитанието и образованието се
казва следното: „Страните приемат, където е подходящо, необходимите стъпки”.
Кой определя кое е подходящо? И кои са необходимите стъпки? Всички ние, ние
като общество, като отделни граждани, като вярващи и невярващи, които изказваме мнение, работим в институции, НПО, медии... Кой е носителят на смисъла,
как се формира смисълът? Той не е наложен от конвенции, а от нас самите.
В този ред на мисли подходът да се заклеймяват документи ми изглежда по-подходящ за протестантските деноминации. От Православната църква се очаква
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повече мисионерска загриженост за обръщането и спасението на душите и
по-малко намеса в делата на кесяря.
3. Нали не искате да кажете, че нямаме нужда от закони? Защото сме много
благочестиви и любовта е дълготърпелива, пълна с благост, не се превъзнася,
не се сърди, зло не мисли, всичко извинява... и освен това носим един другиму
теготите си. Християнството разделя много ясно закона на света, на кесяря,
от този на Бога. Светския закон – от духовния. Никога следването на духовния
закон не е било свързано с отричане или обезсмисляне на светския закон. Духовният закон е закон на любовта, той се носи и прилага лично и за разлика от
светския, не е нормативен. Да се смята, че осъждането на насилието в семейството, видиш ли, ще разруши семейните устои, е просто нелепо. Точно толкова,
колкото да кажем, че понеже имаме Евангелието, не ни трябва Наказателен или
Семеен кодекс, Правилник за движение по пътищата, Търговски закон или каквито и да било закони и изобщо съд. Защото така братолюбието ни ще оскъдее.
Нелепо е някой да твърди, че християнството оправдава или толерира каквото
и да било насилие в семейството, което е светиня и ние трябва да го браним
като светиня – с цената на живота, здравето, личността на хората, които го
съставят. Да поставим семейството над мъжа и жената, които са го създали,
означава да ограничим свободата на волите им, които доброволно и по любов са
влезли в този съюз.
Нали сме напълно наясно, че насилието не е обикновена караница, разногласие
или спор? Нали сме съгласни също така, че не е нормално в нашето общество
те да завършват с физическа или психическа саморазправа? Това, от което има
нужда нашето общество, е да се говори много повече за подкрепата, от която
имат нужда хората в семейството, за да преодолеят проблема с гнева, напрежението, разногласията и всичко друго, което води до насилие. Това, от което
хората, имат нужда е професионална помощ (не винаги дори и при християните
духовникът е достатъчен), за да се преодолеят проблемите, преди да са ескалирали. За да я има тази подкрепа, тя да е социална услуга, да се предоставя
свободно, да не е унизителна, недостъпна, трябва да се борят истинските защитници на семейството.
4. Разсъждавам като социален работник и застъпник. Като социален работник,
макар и в друга сфера, за мен са мъчителни постоянните срещи с колеги, които
споделят не един и два примера за човешко страдание и унижение, както и за
своята професионална безпомощност и ограниченост. Като застъпник и участник в редица усилия за промяна на практики, политики, държавно отношение,
знам, че ако няма някакъв обективен ангажимент, никаква, абсолютно никаква
промяна не може да се случи. Да, много хора казват: защо не прилагат съществуващите закони. Защото, за да осигурят нужната защита, тези закони трябва
съществено да се развият, те трябва да бъдат систематизирано променени –
не само един-единствен закон, а поредица в смислова връзка. Такава роля имат
концепциите, стратегическите документи или международните документи. Да,
и те се прилагат… както законите. Но все пак са някаква възможност за про-
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мяна. Без тях няма нищо, няма дори възможност за промяна към повече адекватност и справедливост.
Много си мислих за смисъла на дебата. След като след него е възможно да те
преследват и обиждат заради това, че работиш в организация за равноправието на жените, след като е възможно някой да охули детски филм с някаква
измислена история като „джендър”, след като употребата на един термин от
социалните науки беше сведен до крайната феминистка доктрина – всичко това
показва, че битката е спечелена. Конвенцията е отложена, но войната за душите е загубена. Защото обществото се гради от хората в него и не обществото трябва да ни е цел за поправяне, при това някак инженерно, социалинженерно
(откога впрочем Православната църква реди обществените дела?), а душите на
хората, които изграждат обществото.
Чета книгата на Лимасолския митрополит Атанасий и започвам да разбирам,
защо в Кипър и Кипърската църква нямат проблем с това, че Конвенцията там
е ратифицирана. Защото не Конвенцията е същинският проблем, а състоянието
на обществото ни. И битката трябва да е за души, а не за документи.
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Невена Стефанова е завършила право в Софийския университет „Св.
Климент Охридски”. Практикува като адвокат на свободна практика
от 1995 г. Тогава започва и участието  в казуси, свързани с проблемите на свободата на религията. От 2004 г. е координатор проекти
и съдебни дела към „Свобода за всеки” – онлайн списание и адвокатска и правозащитна група.

Невена Стефанова

КОНВЕНЦИЯТА ПРЕДИ ВСИЧКО
СЪЗДАВА ПРОБЛЕМИ, А НЕ ГИ
РЕШАВА
1. Заплахата за подмяна на библейската истина и откровението за произхода
на човека, сътворен по Божия образ като мъжки и женски пол, и фаталните последици от една такава подмяна бяха в основата на това ние от „Свобода за
всеки” да определим Конвенцията като опасен документ и опит за социално
инженерство. След два месеца на разгорещен спор няма причини разпоредбите
 да не продължават да се разглеждат като проблематични.
Трудно е дори за възприемане, че един такъв документ може да постави пред
вярващите, а и пред всеки човек предизвикателството да отстояват своя генезис и фундамента на човешката си същност и съществуване. Факт е обаче,
че по замисъл Конвенцията е подчертано антихристиянска и противоречаща на
здравомислието като цяло. Представянето на една друга „истина” за човека в
подписания вече международен договор действително има потенциала да доведе
до сериозни поражения в обществото. Християните, които са призвани да живеят достойно и свободно с вяра в Христос, може да се окажат в мрежата на
жесток дневен ред и да станат обект на безмилостно преследване.
Мъжът и жената и тяхното потомство, бракът и семейните отношения са
подложени на безпрецедентна атака. Това е именно „разкъсването на връзките”, за което се говори в Псалм 2:3. Заплахата засяга както убеждението за
отредената от Бога двойственост и ред при сътворението, така и неотменимите и произтичащи от природата на човека естествени права и свободи.
В крайна сметка християнските свободи – на съвестта, мисълта, религията и
изразяването, на неприкосновеност на семейството и ролята на родителите
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във възпитанието и образованието на децата – са мишената, в която се целят
поддръжниците на Конвенцията.
Нишката на подмяната на християнската антропология е прокарана от край до
край в текста на договора, за да се превърне по-скоро в дебело въже около врата
ни. Механизмът е ясен – от внедряване на джендър идеологията, чрез диктатура
на жените към обезличаване на човека, отнемане на достойнството му и пълно
елиминиране на основните му права.
Предпоставките за посегателство спрямо дадената от Бога идентичност се
създават преди всичко с въведеното ново, противоречиво, флуидно и неизразяващо общото мнение определение на пола като социална и променлива конструкция, независима от биологичния пол (чл. 3, б. „в). Проблемът с прокарването му
още по-ясно се вижда от употребата в чл. 4, ал. 3, наред с признака „пол” (sex),
на субективните по същността си признаци „социален пол” (gender) и „идентичност, основана на пола” (пояснена в широки граници в Обяснителния доклад към
Конвенцията), което води до размиване на точното съдържание на задълженията. По този начин безбройните и всевъзможни вариации на вътрешно усещане и
преживяване на пола са превърнати в защитни основания срещу дискриминация,
даващи възможност за злоупотреба в претенциите за правна защита. Тези претенции за правна защита са гарантирани и с мъглявите понятия „стереотипни
роли на мъжете и жените” и „нестереотипни роли на пола”, както и с изискването за обучение в училищата относно последното.
Следват безпощадното предписание на чл. 12, ал. 1, за „мерки за насърчаване на
промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с
цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики,
основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете” (по силата на това общо задължение християнската антропология може да бъде заклеймена в учебните програми като традиция, основана на
стереотипните роли на половете); унизителното стереотипно представяне на
мъжете като насилници; задаването на курс към овластяване на жените; акцентирането върху тях като жертви, нуждаещи се от специална закрила, и поставянето им в привилегировано положение спрямо мъжете, което създава условие
за дискриминация (независимо от изричната уговорка за противното в чл. 4, ал.
4). Целият този проект е обезпечен с вменяването на конкретни задължения на
страните по Конвенцията въз основа на неясните и непредвидими дефиниции, в
това число и с вклиняването на държавата в образованието на децата без оглед
на родителския авторитет, и с механизма за мониторинг, предполагащ твърд
натиск спрямо страните по договора.
Не е нужна експертиза, за да се направи изводът, че евентуалната трансформация на Истанбулската конвенция във вътрешното ни право би превърнала
перверзната концепция за самоопределяне на половата идентичност в основа
за имплицитно въвеждане на извратени, в действителност несъществуващи
„човешки права”, скрепени със силата на държавната принуда, които влизат в
пряк конфликт с основните абсолютни, лични и ненакърними човешки права.
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2. Ефектът на съчетаването в Конвенцията на заявената цел за по-солидна
защита на жените от насилие и на идеологията, основана на понятието „джендър”, много наподобява начина, по който се съотнасят привидната към прикритата сделка в облигационното право.
Въплътената в документа терминология на извратената социалноинженерна
мисъл сочи към двупластовост в намеренията. Разгръщането на идеята за изкореняване на „традицията, основана на стереотипните роли на половете”, в
крайна сметка разкрива подменената вътрешна воля, насочена към преформулиране на естествените категории пол, мъж, жена и към разпад на традиционното семейство. Ако не беше така, понятието „джендър” и свързаните с него
други понятия, определения и задължения нямаше да присъстват в документа.
Подкрепата и защитата на жените очевидно е симулацията, без която горчивото хапче трудно би се преглътнало.
В примера със сделките се прилагат правилата относно прикритото, а привидното се обявява за нищожно. Така следва да гледаме съответно и на опасността от понятийните нововъведения в разпоредбите на този международен
договор, и на измамата, която демагогски ни се поднася.
Точно затова изобщо не може да се говори за „изгубване в превода” на термини
като „социален пол” или „социални роли на пола” от страна на обществото. Обвиненията в неразбиране на терминологията, представени от поддръжниците
на Конвенцията като изгубване в превода, са част от манипулативния начин на
действие и обслужват въвеждането на хората в заблуда.
3. Изчерпателният подход, широката рамка, в която се дефинира и извежда насилието спрямо жените, и натоварването на широк кръг държавни органи, агенции, институции и организации, в качеството им на „релевантни участници”, с
мерките и контрола във връзка с превенцията и борбата срещу насилието над
жени, наред с изискването за разпростиране върху всички форми на насилие, обхванати от Конвенцията, и с възможността за съобщаване на компетентните
органи в случаи на съмнения за бъдещо извършване на актове на насилие, влиза
в пряко противоречие с християнската визия за семейството при решаването
на конфликти между мъжа и жената. Семейството е божествена институция,
създадена далеч преди държавата. Там е мястото за решаването на тези стълкновения, а не с държавна намеса – освен ако не става въпрос за престъпление,
разбира се. Това правило произтича от християнския възглед и ясно очертания
ред на сътворението и ред на грехопадението.
Очевидно е, че този ред не е удобен за феминистките активистки. Затова и
Конвенцията носи светогледен заряд, който придава на жените и на момичетата статут на жертва и впряга мъжете да обслужват зададения от тях дневен
ред.
Този по-скоро идеологически, отколкото юридически характер на международния
договор го прави негоден да служи като правна рамка и модел на поведение въоб-
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ще, още по-малко като обща такава за разрешаване на въпросите с насилието.
Конвенцията преди всичко създава проблеми, а не ги решава. Тя не отразява основополагащи правни принципи и давайки възможност на човек да определя пола
си, създава изключително опасна основа за черпене на права от една категория
хора за сметка на друга.
Когато са потъпкани всякакви морални устои и общочовешки ценности и се
пренебрегват изискванията на европейското право за дефиниране на законодателството по начин, който го прави ясно, предвидимо, точно и достъпно, е
невъзможно да се защити насиленият от насилника. База за такова именно „законодателство” е Конвенцията. Не това обаче представлява правото – според
известната древногръцка максима, цитирана от римските юристи, то е „изкуство на доброто и справедливото”.
4. Както често става при противопоставянето на идеологическа основа, така
и в този случай привържениците на Конвенцията хвърлиха в действие целия си
арсенал от пропагандни прийоми. Той, разбира се, се изчерпва най-вече с обвиненията в заиграване със страховете на хората и с няколко цифри и безпаметното им манипулативно повтаряне на аудиторията. Аргументи по същество
нямаше. Премиерът даже май не беше съвсем наясно за какво става въпрос, защото в общи линии друго като причина да ратифицираме документа освен това,
че всички страни, членки на Съвета на Европа, са го подписали, и естествено
риска за жените не чухме. Министър Цачева от своя страна наблегна на въпроса за допускането на резерви при ратифицирането, но пропусна да обясни, че по
правило (чл. 78) те изобщо не могат да засягат което и да е от така важните
за идеолозите, стоящи зад този злополучен нормативен продукт, понятия, цели,
дефиниции, мерки, политики и задължения. Прах в очите беше и предложената от
нея тълкувателна декларация, тъй като дори и да даде някакво пояснение на отделни текстове, тя няма силата да промени обвързващия характер на договора.
Напротив, възпротивяващите се на ратифицирането проявиха в дебата прозорливост, здрав разум и загриженост, подкрепена с ясна и релевантна обосновка.
Хората показаха, че не са аморфна, пихтиеста маса и че са наясно с драматичните примери на посегателство спрямо семейството в страните, в които
джендър идеологията е приемлива. Страховете им са повече от основателни –
заради всичко изложено дотук, а не плод на склонност да се поддават на внушения, на религиозен фанатизъм, на липса на интелигентност или артикулираност.
Що се отнася до статистическите данни за един милион насилвани жени в България и за честотата на упражняваното спрямо тях домашно насилие, които
бяха представени в подкрепа на становището за нуждата от такава конвенция,
досега имахме всички основания да се съмняваме в достоверността им заради
избраната демагогска тактика. Вече със сигурност знаем, че противоречат на
официалните данни. По отношение на най-драстичните случаи на насилие те
сочат, че проблемът в страната е значително по-малък, отколкото в страните
от Западна Европа.
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Насилието над жените би следвало да се разглежда като част от проблема за
насилието изобщо. Поддържането на позицията, че Конвенцията няма да донесе
промяна в обявената посока и че нормативната база по тези въпроси е достатъчна, не омаловажава проблема и е свързано с правилния начин за решаването
му – чрез укрепване и ефективно прилагане на действащите вътрешни правни
механизми.
Проведеният до този момент дебат по повод намеренията на управляващите да
ратифицират Истанбулската конвенция показа, че здравият разум все още владее сърцето и ума на консервативния българин, дори и да не е християнин. Той по
съвест възразява срещу противната на същността му идея, че полът е въпрос
на избор или желание, и е готов да отстоява своя род и ценности. Още по-силно
това важи за християните и Църквата. Те не могат да си позволят компромиса
да напускат публичния дебат и да се откажат да изявяват истината. Борбата срещу Конвенцията, написана с нечестиви мотиви и извращаваща правото,
трябва да остане за тях водеща кауза, кауза с приоритет, кауза докрай.
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Пламен Иванов е роден през 1987 г. в гр. Варна. Бакалавър по богословие от Шуменския университет и магистър по историческо
и практическо богословие към Православния богословски факултет
на Великотърновския университет, където защитава магистърска
теза на тема: „Проблемът с понятността на богослужебния език в
Българската православна църква (края на XX и началото на XXI в.)”.
Завършил е и Филологическия факултет на Великотърновския университет в специалност „Славянска филология” със словашки език.
От 2014 г. е докторант към катедра „Теология” на Шуменския университет в направление „Инославни изповедания”. Автор на редица
статии и аналитични материали за сп. „Светъ” и портала „Православие.бг”, от 2009 г.
е сътрудник на фондация „Покров Богородичен”, модератор на цикъла от беседи „Книгата на книгите” към ателие-книжарница „Къща за птици” от 2014 г. Интересите му са
в областта на литургиката, историческото и практическо богословие, както и славянските езици.

Пламен Иванов

ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ И
МИСИОНЕРСКАТА ДЕЙНОСТ НА
БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА
ЦЪРКВА
Едно от най-обсъжданите събития в последните месеци е предложението за
ратификация на „Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие” (т.нар. „Истанбулска конвенция”). Въпросите, които този текст предизвика в българското обществено пространство,
преминаха границите на тематично заложената контекстова рамка, а именно
възможностите за предотвратяване на насилие над личността от всякакъв
вид, осигуряването на защита и подкрепа за хората, претърпели или станали свидетели на насилие, акцентиране върху насилието над жени и домашното
насилие с цел неговата превенция, осигуряване на законови рамки и механизми,
които да осигурят адекватна защита на личността и нейното достойнство от
всички форми на агресия и тормоз, основан на пола. Заобикалайки цялата тази
проблематика, дебатът се прехвърли върху въпросите на пола, половото самоопределяне, сексуалната ориентация и всички производни от това теми в техния
социален, юридически, а и политически контекст.
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Дискусиите в определена форма се политизираха във вечните опозиции – ляво
и дясно, България и Европа, Изток и Запад, националисти и антинационалисти,
традиционалисти и нетрадиционалисти и т.н., без изобщо да бъдат поставени
реалните измерения на проблемите, засегнати в конвенцията. На практика не
се състоя широка обществена дискусия, анализираща проблемите на жените,
претърпели насилие, на децата, претърпели или станали свидетели на насилие,
на настоящите законови рамки и формите за тяхното оптимизиране и др. Факт
е, че много от изказващите се и заемащи позиции по въпроса за Истанбулската
конвенция нямат дълбоки представи от нейното съдържание, от възможните
въздействия в юридически план при нейното прилагане. В публичната риторика
се вплетоха политически интереси, търсещи противопоставяне на всяка цена
и извеждане на политически дивиденти чрез вплитане на идеи за националност,
традиционност, законова база, Конституция, обществени порядки и др. В този
контекст при дискусиите политиците не зададоха ясен критерий за същността
на Конвенцията, нейните цели, функционалността  в българското законодателство, нито определиха параметрите на дебата по същество. В същността на
обществените обсъждания проблемите на претърпелите насилие жени и рискови
групи, възможностите за оказване на помощ, за функционирането на защитените жилища, за тяхната ефективност, за формите на превенция на насилието
чрез образователните, възпитателните и информационните средства отсъстваше.
Това изведе на преден план дебатите (но отново не по същество) за това що е
„джендър”, за половата определеност, смяната на пола, трансвестизма, нестандартната сексуална ориентация, за гей браковете и осиновяването на деца от
гей двойки, за половото възпитание в контекста на образователната система
и много други. Основните понятия като джендър, стереотипна и нестереотипна роля на половете, социален пол и т.н., които послужиха за извеждането на
цялата тази проблематика от дебата за превенцията на насилието над жени,
бяха нееднозначно дефинирани и вкарани в обсъжданията, задавайки неясни или
трудно отличими обществени очаквания към самата конвенция. По този начин
в някаква степен политиците злоупотребиха с дебатите, бягайки от ясната и
конкретна юридическа база, прехвърляйки отговорността към Конституционния
съд и въвеждайки дори идеята за референдум по темата, но не и връщайки дебата в руслото на полемизиране на проблема с насилието над жени. Никой не пое
отговорността за реален и смислен дебат, за анализ на юридическите възможности, които предпоставя евентуалната ратификация, за релевантността на
българското законодателство към Конвенцията.
Отчетливо в дебатите по темата се включиха основните религиозни общности в България – Българската православна църква, Католическата църква, различни протестантски църковни общности, мюсюлманското вероизповедание и
др., заемайки сходни и припокриващи се позиции срещу ратификацията на Истанбулската конвенция. Св. синод на БПЦ излезе със становище и обръщение
по темата, както и реши във всички храмове и манастири да се отслужват
богослужения за усърдна молитва против приемането на Конвенцията. По този
ясно изразен начин висшето духовенство представи сериозните си резерви към
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приемането и ратификацията на спорния документ. Юридически обоснованото
становище на Св. синод върху Конвенцията изведе на преден план сериозното и
основателно безпокойство на синодалните архиереи относно бъдещото прилагане на Конвенцията в правния мир, изменение на законовата база, въвеждането
на нови понятия, както и практики, до които може да се стигне при тълкувателни съдебни решения.
Като източник на тези идеи, Св. синод на БПЦ и неговите правни съветници
посочиха конкретни и двусмислени параграфи и алинеи, наблягайки на възможността за тяхно повратно тълкуване и възприемайки ги за средство за прокарване на т.нар. „джендър идеология” в законодателството, в образователната
система, в сферата на културата и традициите. В своето изложение Св. синод
отбеляза, че осъжда всяка проява на насилие като несъвместима с християнския мироглед. Този изцяло юридически подход на висшето духовенство се оказа
полезен в предотвратяването на различни правни последици, които биха могли да настъпят след ратифицирането на конвенцията, и по този начин получи
одобрението на широк кръг интелектуалци, общественици, политици, както и на
голяма част от обикновените миряни. В същото време обаче тази позиция на
архиереите на БПЦ остана сякаш идейно и духовно незавършена. Навлизането
единствено в правната проблематика по темата може да се възприеме по-скоро
като търсене на юридическо елиминиране на проблем, който на практика не се
свежда само и единствено до правните му параметри, а има своите социални
измерения. Проблемите, които Св. синод повдига, и тези, които не повдига, срещат в еднаква степен пасивността на духовенството при тяхното дефиниране,
анализиране и търсене на адекватни и работещи решения.
Ако Църквата в лицето на Св. синод се обявява срещу „джендър политиката”, то
липсва отговорът на въпроса как духовенството се отнася към хората, които
изпитват обърканост в това да се идентифицират със своя биологичен пол, как
им помага, как ги социализира, как ги въцърковява. От биологична гледна точка
полът е ясно определен и дори в случаите, когато в развитието на човешкия организъм се проявят полови белези и на противоположния пол, то първият е почти
изцяло доминиращ, от което следва, че проблемите с половото самоопределяне
преминават в сферата на психологията. Те са духовен проблем, на който трябва
да се търси духовно решение, а хората, които изпитват тези проблеми, трябва
да получат духовна подкрепа. Ресурсът на Църквата в тази посока е голям, като
се има предвид колко духовници в своето служение активно работят с хора и
чрез основите на вярата се опитват да им помогнат в намирането на решения
за техните проблеми. В същото време ресурсът е и ограничен, защото проблемите на пола, на сексуалната ориентация, на трансвестизма изискват една
по-сериозна психологическа подготовка, която голяма част от свещениците не
получават в богословските факултети.
Ако в съвременното общество наблюдаваме публично експониране на модели на
поведение, които „рушат стереотипи”, целенасочено преминавайки различни граници на общоприетото (смяна на пол, полова неопределеност, визуална смесеност на външните полови черти в конкретно лице, демонстриране на сексуална
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различност и други), за да получат определено медийно внимание, популярност и
висок рейтинг, то много повече членове на обществото претърпяват кризата на
своето полово себевъзприемане като лична, вътрешна и преди всичко духовна криза. В много от тези случаи семейната и социалната среда са довели до кризисен
момент във възприятията по отношение на иначе биологично ясно определената
принадлежност. Често пъти това е резултат на претърпяно насилие – сексуално,
психологическо, следствие на малтретиране, тормоз. Нерядко тези хора са били
свидетели на насилие, поведенческа анормалност в семейството, в социалната
среда, която отчетливо е белязала техния мироглед. Естествените възприятия
на тези хора са объркани до степента на усъмняване във всяко нещо, касаещо
личностното усещане, себеизявата, възприемането на заобикалящия свят и способността за собствено адекватно позициониране в него.
В този контекст Църквата е призвана да окаже помощ в духовен, но и в един
по-тесен специализиран план. Факт е, че проблемите на половата идентичност,
сексуалната ориентация и други не са приоритетно анализирани в църковните
среди, от които се формулира и политиката на Църквата към определените
социални групи. Няма работни екипи от свещеници и психолози, които да дебатират проблема, да търсят решения и практически да оказват помощ. В
Църквата няма социални центрове, които да оказват подкрепа на хората, които
претърпяват екзистенциална криза на своята идентичност (в случая полова).
Такива могат да съществуват към енорийски центрове, митрополии, архиерейски наместничества, прицърковни неправителствени организации. Енорийските
храмове и църковните общности са естествена социална среда, в която човек
да намира помощ и разбиране, след като вече е получил специализирана подкрепа от подготвени лица. Редно е в Църквата да работи програма за обучаване
на свещеници със съответната психологическа подготовка, които да решават
проблемите на половата идентичност, на екзистенциалните личностни кризи,
които са резултат от пола.
Много често обществото не си дава сметката за размерите на вътрешната
криза на човек, който изпитва проблеми да се идентифицира със собствения си
пол. Тези хора изпитват сериозно вътрешно сътресение, когато самите те не са
наясно със себе си, желанията си, влечението си. Те изпитват духовна празнота,
духовен глад и когато не получат отговора, който търсят, могат да навредят на
себе си, да допуснат да станат обект на външно насилие, да се самонаранят, да
изпаднат в крайности, да прибягнат към наркотични средства и други деструктивни състояния. В този контекст духовенството е призвано да дава отговори, но
не в параметрите единствено на личното осъждане на грешниците за греховете
(много от тези хора имат съзнанието за вяра и грях и поради това не възприемат
себе си в църковна среда, поради лично недостойнство), а чрез разговори, оказване
на подкрепа, разбиране, чрез подготовка да се поведе дебат за смисъла на живота,
за посоката, за екзистенциалните въпроси, стъпвайки на духовните евангелски извори, но и чрез ясното осъзнаване на дълбоката психологическа криза, в която тези
хора са изпаднали. Техният духовен глад трябва да бъде насочен в естествените
рамки на духовното осмисляне на живота, което не води до отчаяние и вътрешни
кризи, но това трябва да става без натиск, без принуда, без осъждане.
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В това отношение организационна роля има висшият клир в Българската православна църква, който може да подбере подходящите духовници, които да получат
необходимата допълнителна психологическа и социална подготовка, да се оформят центрове за подкрепа, за да може, когато един мирянин или духовник бъде
потърсен от човек, изпаднал в криза на личностното самоопределяне, да бъде
насочен към съответния център за духовна и терапевтична подкрепа. Както
има болнични свещеници, затворнически свещеници, в началото на века е имало военни свещеници, и всяка една от тези групи духовници има необходимата
подготовка за служение в съответната социална сфера, с познаване на нейните
специфики и отговорности, така трябва да има духовници, които да разбират и
да отговарят на проблемите на пола и половата идентичност, за да могат да
оказват така необходимата духовна подкрепа.
Противопоставяйки се на спорните моменти в Истанбулската конвенция, Св.
синод осъжда и всяка форма на насилие над жени и домашното насилие като
несъвместима с евангелските добродетели, неестествено поведение за всеки
„здравомислещ Христов човек”. Темата за борбата с насилието над жени и превенцията на домашното насилие, върху която се гради цялото съдържание на
юридическия документ, е твърде повърхностно засегната в изложението на Св.
синод. Дълбочината на посочената проблематика не е анализирана, не се дава
сериозна духовна оценка, не се обръща внимание на препоръчителните текстове за законодателни инициативи, които недвусмислено и безспорно се отнасят
само и единствено до насилието над жени и домашното насилие. Очевидните
пропуски в юридическата база в българското законодателство, тромавите институционални мерки и неефективното осъществяване на защита на хората
(най-често жени), подложени на домашно насилие, не попадат в обсега на юридическия анализ на Св. синод. Остава неприятното впечатление, че църковното
ръководство не е ангажирано с тази проблематика, не предявява юридически
претенции към законодателната власт в същото пропорционално съотношение,
както по въпросите за „джендър идеологията”.
Общественото ни е привикнало да вижда медийното отразяване на домашното насилие в най-малки детайли. Всеки случай на жестока агресия изпълва
новинарските и коментаторски емисии, привнасяйки все повече подробности
и детайли в дълбочина. Социалният резултат от това е, от една страна,
преповтаряне на някои поведенчески модели, от друга страна, привикване към
заобикалящото ни насилие. Колкото и да говорим за превенция и за подходи в
това отношение – те са неефективни. Затова е и странно, че с лекота духовенството подминава тази тема. Осъждайки насилието в два параграфа в
своето становище, Св. синод на БПЦ не отговори на редица поставени въпроси и предизвикателства.
Не става ясно, осъждайки агресията в домашна среда, как Църквата помага
на жените, претърпели насилие, на семействата, станали обект на агресивно
поведение, на децата, свидетели или рецепиенти на крайните форми на жестокост. Ако Църквата възпитава в добродетели, е редно духовенството да си
даде ясна равносметка до каква степен е резултатна неговата проповед. Как
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посланията на свещенослужителите достигат до отделния човек, как се възприемат, вписват ли се в неговия мироглед. Проповедта на Църквата днес не е
достатъчно насочена към съвременните проблеми на отделния човек. Където я
има, често пъти е архаизирана или по задължение и не отговаря на духовните
потребности на съвременния българин. Проповедта не променя светогледа му
към по-добро, не вкарва дълбочина и смисъл в живота му и не го облагородява
нравствено.
Духовното обновление на личността посредством библейските истини, предадени ни от Богочовека Христос, посредством служението на духовенството,
неговия пример и проповед, са ключът към изграждане на нравствена устойчивост в обществото. Ако Църквата се ограничава само с осъдителната риторика, то тази словесна изразност отдавна не се вписва в светоусещането на
модерния човек. За него личният досег, емпиричното възприятие, осмислянето
на дълбочината на опознаваната материя са ключови за нейното приемане или
отхвърляне. Затова и осъдителното говорене не получава идейно възприемане, а
от масовия човек е тотално отхвърлено. Ако Църквата отхвърля нещо в духовен
или социален план, то тя трябва да предложи и своята опитност в тази сфера.
Ако Св. синод осъжда, макар и твърде лаконично, насилието над жени и формите
на домашно насилие, е редно да предложи своите мерки, базирани на практиката
 в превенцията и борбата срещу това насилие.
Тук отново откриваме един сериозен дефицит в служението на духовенството.
Може би и по тази причина висшият клир в своето становище заобиколи дебатирането на проблематиката с превенцията на домашното насилие. Църквата
е призвана не само към извършване на богослужението и проповедта, към възпитаване на духовните ценности и поддържане на древните традиции, но и към
оказване на всякаква помощ към другите, към нуждаещите се, към онези, които
страдат, търпят насилие и лишение. Посоките на възможно действие тук са
към три групи лица: към хората, станали обект на насилие, към хората (най-често деца), станали свидетели на насилие, но и към насилниците.
Към този момент в БПЦ не функционира нито един защитен център за оказване
на помощ на хора в риск. Центърът за наркозависими във Варна и приютът за
бедни в Нови хан нямат за своя цел превенция на домашно насилие, психологическа и духовна подкрепа на хора, станали обект на насилие, макар и на двете
места да има случаи на оказана подобна подкрепа. Духовенството трябва да се
погрижи за изграждането на защитени жилища, където хората, станали обект
на насилие във всичките му форми (физическо, психическо, сексуално и др.), да
могат да получат адекватна помощ и защита, където да могат да се освободят
дори от психологическото влияние на своите насилници. В различните епархии
има достатъчно манастири, които са разположени в градска или близо до градската среда, където жертвите да могат да прекарат период на адаптация, без
това да довежда до пълната им социална изолация. Редно е в тези манастири
да има подготвени лица (не е задължително да бъдат само духовници), които да
подпомагат възстановяването след претърпяно насилие, да има както терапевтична, така и социализираща подкрепа.
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Оказването на помощ и подкрепа на свидетелите на насилие, каквито най-често са децата, е също ключов ангажимент в служението на Църквата. Отговорността към най-малките е евангелски засвидетелствана и завещана от
Христос като най-важна грижа и отговорност. В Църквата има сериозен възпитателен ресурс, който не се употребява. Не са малко кадрите с богословска и
преподавателска подготовка, които могат да допълват психологическата подкрепа, оказвана от специалисти. В последните две десетилетия в богословските среди се вляха и изградиха педагогически кадри, психолози, преподаватели,
представители на различни социални сфери и други специалисти. Техният опит и
възможности може да подпомогнат в голяма степен социализирането на децата,
станали обект или свидетели на насилие.
Третата също много важна група, която трябва да бъде обхваната и подпомогната от Църквата, са хората, които извършват насилие в различните негови
форми. В зависимост от степента на насилие наказателната отговорност,
която понасят насилниците, е различна и изисква различен подход. Църквата в
Софийска, Великотърновска, Старозагорска и други епархии има опит със служението на духовници в затворите, който може да служи за отправна точка
в осъществяване на една по-широка програма с възпитателен и поправителен
ефект в посока превенция на насилието и предотвратяване на неговата повторяемост. В по-леките случаи на насилие, където превенцията е свързана с
психологическа терапия и социално наблюдение, Църквата също може да окаже
помощ чрез срещи-разговори с духовници, организиране на терапевтични курсове в духовна атмосфера (в енорийски и манастирски центрове). Това трябва да
се осъществява координирано, подготвено и базирано на основните християнски
нравствени ценности.
Макар и дотук само да са маркирани основните възможности за духовна подкрепа на различни групи от хора, които под различни форми попадат в обсега
на Истанбулската конвенция, възможностите за оказване на помощ към тях от
страна на БПЦ и останалите християнски конфесии и други вероизповедания е с
много по-широк потенциал за действие. Редно е духовниците да поставят постоянно тези въпроси на публично обсъждане и активно да споделят своя опит
с цел неговото подобряване и разпространение. Служението на духовенството
и вярващите християни не почива на административни уредби и задължения, а
е преди всичко духовно призвание, което трябва да се осъществява в името на
духовните ценности, практично осмислени чрез вярата и приложени в живота. В
този контекст неадекватността на правната система, заобикалянето на закона, политическото и медийно говорене, разминаващо се с реалните потребности
на обществото, могат да са повод Църквата да осмисли по-отговорно и дейно
своето служение. А Църквата сме всички ние.

***
Чрез дебатирането на Истанбулската конвенция разговорът по същество за
проблемите на жените, жертви на насилие, и превенцията на домашното насилие остана извън дневния ред на обществото. От една страна, дебатът беше
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подменен с политическо говорене и състезаване за обществен рейтинг. От
друга страна, представителите на изповеданията изразиха сериозни резерви по
конкретни юридически насоки, без да предложат работещи алтернативи както
на проблемите за половата идентичност, така и на въпросите за домашното
насилие. Ако държавата почива на един общоприет правен ред, в който общественият интерес е определящ, то не би следвало дебатите да се движат само
и единствено в крайните позиции и хипотези. Впечатляващо е решението на
коалиционното управление в Словашката република, което отказа да ратифицира в парламента Истанбулската конвенция поради идейна несъвместимост на
някои точки (същите, които предизвикаха реакцията на духовните общности
в България), но в същото време заяви, че ще приложи в законодателството си
всички посочени мерки срещу насилието над жени и превенцията на домашното
насилие. Тази балансирана позиция може само да послужи за пример на държавническо ниво. На църковно ниво отговорността и действията на духовниците
не се нуждаят от външна санкция, която да мотивира и активира духовното
служение, насочено към всеки нуждаещ се по думите на Спасителя „Дойдете при
Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя” (Мат. 11:28). Църквата
е призвана да оказва подкрепа от всякакъв характер като естествено осмисляне на нейната същност.
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Андре Вен-Троа (род. 1942 г.) е френски кардинал. Завършва
престижния лицей „Анри IV” и теология в Католическия институт в Париж, където по-късно преподава нравствено богословие. Ръкоположен е за свещеник през 1968 г. От 1999 г.
до 2005 г. е архиепископ на Тур, а от 2005 г. до 7 декември
2017 г. – архиепископ на Париж. През 2007 г. е възведен от
папа Бенедикт XVI в титула кардинал-свещеник на църквата
„Св. Лудвиг Френски” в Рим. Отделя особено внимание на пастирската дейност в семействата. През 2012 г. е с ключова
роля в дебата във Франция срещу въвеждането на еднополовите бракове („бракове за всички”), наложени от социалистите след поети
политически ангажименти в предизборната кампания на президента Франсоа Оланд. Предложеният тук текст, който публикуваме с малки съкращения, е на лекция, изнесена във Френския институт към църквата „Св. Лудвиг
Френски” в Рим, 19 ноември 2012 г.

кардинал Андре Вен-Троа

СЕМЕЙСТВО И ОБЩЕСТВО
Бих искал да споделя с вас някои размисли, отнасящи се до обществения дебат
във Франция. Какви са критериите и ориентирите в настоящата ситуация?
Като въведение ще се позова на думите на един безспорен авторитет – става
дума за г-жа министъра на правосъдието на Франция1, която в деня на внасянето в Министерския съвет на проектозакон, позволяващ брака и осиновяването
на деца от лица от един и същи пол, заяви в интервю: „Това е реформа на обществото и може дори да се каже, една цивилизационна реформа. Не трябва
да се правим, че имаме намерение да променим само три или четири запетаи в
Семейния кодекс”.
Трябва да отбележа, че ние също придаваме огромно значение на този дебат. Не
става дума само за някои маргинални промени на една общопризната и утвърдена практика, става дума за дълбока трансформация на обществото, съответно
на цивилизацията, тъкмо затова по мое мнение трябва да се отчетат всички
хипотези и възможни рискове от подобен вид реформа.
За да изясня нашето действие и пътя, който извървяхме, ви предлагам три разсъждения, които, надявам се, ще изяснят някои аспекти на случващото се.
1

Кристиан Тобира (род. 1952 г.) – френска социалистка, министър на правосъдието (2012–2016), известна
с подкрепата си за „браковете за всички” (еднополовите бракове). Б. пр.
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1. Връзката между сексуалност и общество
За това, в крайна сметка, става въпрос. Изначално – и мисля, че до края – човечеството се оказва в сблъсък с реалността, с една незаобиколима даденост,
каквато е определящото различие на половете. Няма човечество без разлика в
половете, тя е необходимо условие за възпроизводството на живите същества, за
продължаването на вида. И тази реалност е тясно свързана с онова, което бихме могли да наречем навлизане във времевостта или навлизане в историята, ако
подемем едно тълкуване, произтичащо от книга Битие. Когато човекът влиза в
историята, се явява и сексуалното различие, както Иисус потвърждава в думите
си по повод Възкресението: защото при Възкресението нито се женят, нито се
мъжат, но пребъдват като Ангели Божии на небесата (Мат. 22:30). По време на
историята ние сме изправени пред реалност от реда на времевостта, тоест на
ефимерното. Затова е необходимо да има континюитет между поколенията, като
се извикат към живот известен брой нови членове. А този зов за живот минава по
необходимост през сексуалната двоичност, няма хермафродитно възпроизводство
сред хората!
Откъдето и въпросът: как трябва да възприемаме този исторически феномен?
В много антични религии човешката сексуалност се възприема като отзвук от
сексуалното възпроизводство на богове, натоварена е с божествено значение. В
юдео-християнската традиция Бог не се сексуализира. Следователно човешката
сексуалност не е пренос на божествена сексуалност. Човешката сексуалност
е стриктно обособена реалност, вкоренена във времето, в човечеството. Тя
не възпроизвежда случващото се в Бога и никога не е сакрализирала, за да се
превърне в ритуален език, както е в някои езически обичаи на места, съседни на
Израил. И тук ние виждаме да се очертава дълбоката специфика на юдейската
религия спрямо религиите от Близкия изток. Тя не е нито сексуална религия, нито
религия със сексуална дейност. При нея няма сакрална проституция. И онзи, който
трябва да пристъпи към свещенодействието в Храма, трябва да се въздържа от
сексуален контакт поне за времето, когато ще се извърши ритуалът, защото
влиза в отношение с Някой, който не е белязан от сексуалност, доколкото е от
друг порядък.
В библейското Откровение имаме дисиметрия между партньорите: от едната страна е Бог, а от другата – тези, с които Бог е искал да сключи завет,
белязал по неизличим начин временната, обвързана с историческата еволюция
човешка сексуалност, осигуряваща поколение от нови членове на човечеството, която трябва да е мост към това поколение чрез единението на двамата
родители.
Новороденото, детето, е онова, което е било заченато, но и което е станало субект чрез самото себе си, като проект в човешкото общество. Щом в Писанията на Премъдростта от Стария завет намира място този странен и уникален
фактор, какъвто е човешката сексуалност, какво означава това? Как е възможно между мъжа и жената да има тъй силно привличане, което същевременно с
това да е място на драми, нещастия и насилие? Още от началото си разказът
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от книга Битие разкрива как това единение на мъжа и жената ще се превърне
в надежда на човечеството, но в същото време ще е и място на изпитания. Как
да се надмогне потенциалът на въжделение и насилие, присъстващ в човешката
сексуалност, ако не чрез съюз на партньорите?
В степента, в която взаимната ангажираност на двамата съпрузи се проявява не само чрез сливането на желанията им, но и чрез избора на съгласуването на техните свободи – затова ще остави човек баща си и майка си и
ще бъдат двамата една плът – както Христос ще изтълкува в Новия завет
въпроса за развода – съпрузите правят избор на стабилен съюз, който да преодолее потенциала на социалното насилие, наличен в сексуалното различие. И
не е учудващо, че стигне ли се до несъгласие или насилие, един от начините
за справяне с насилието е като се потуши или изличи сексуалното различие.
Няма да има нито мъж, нито жена, когато бъдем на Небето! Ала докато сме
на земята, мечтанието да няма нито мъж, нито жена е един изцяло утопичен
проект!
Що се отнася до семейството, то е първостепенна клетка, защото е място на
обучение, на формиране на социалния живот, тъй като тук се предават нравите, обичаите, ценностите. То е нещо неизбежно, но не това задава социалната
връзка. Онова, което конституира наистина социалната връзка, е фактът, че
в едно семейство децата са обичани заради тях самите, а не заради техните
таланти, достойнства и успехи, нито пък заради техните недостатъци или
престъпления! Каквото и да правят те, между родителите и децата съществува
ненарушима връзка, която модерната наука ще нарече генетика и чиято биологична даденост трябва да признаем.
Ала биологичната връзка не изчерпва богатството на отношенията в семейството и не я олекотява! Има нещо в духа на хората, подтикващо ги да узнаят
дали са от същата кръв, или не са от същата кръв! Не става дума за расистка
фантазия! Изправени сме пред общностен опит, отиващ отвъд разсъдъчното
общение; става дума за естествена солидарност по рождение, за солидарност
на семейството. Ако се случи каквото и да е с някого от неговите членове,
връзката си остава дори той да си замине, да се отрече от семейството си!
Кой би могъл да изтръгне спомена за някой син или някоя дъщеря от сърцето на
бащата или на майката? Това е нещо определящо за социалната тъкан: разбирането, че идентичността или индивидуалната ценност на личността не произтичат от условията, а че личната връзка се изгражда едновременно с тях.
Въз основа на което може да се преодолее взаимното осъждане като еталон в
социалните отношения, а в живота на обществото да се появяват прошката,
безвъзмездността, служението на другите. Иначе заживяваме в стоково-парично общество, в което всичко се купува и всичко се продава, но нищо няма
стойност. Биха могли да се изфабрикуват деца, да се купят деца по интернет,
да са налични за онзи, който ги пожелае, но какво ще означава това? На кого
ще са тези деца? На кого и за какво ще са те? Ето въпроса, който аз съзирам
в дълбочина.
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2. Особеното значение на брака в християнската
традиция
Казаното дотук може да бъде изречено от всеки, защото произтича от здравия
разум! Защо обаче католиците са толкова заинтересовани от семейството?
Някои ще кажат, че това е някаква обсесия. Има хора, които смятат, че католиците са обсебени от сексуалността! Нещо, което не ми изглежда очевидно.
Но дори да предположим, че е вярно, защо е така? Поради нашия чисто консервативен дух? Или защото имаме усещането, че можем да предадем религията
си, нашата вяра само по пътя на семейството? Няма ли друг начин да срещнем
Христос? Със сигурност, не. Защо е така?
Бих искал да ви предложа някои ориентири, на които запознатите с Библията
бързо ще намерят източника. Ще взема за отправна точка пророческия дискурс
в юдейската традиция, защото това е най-ясният и най-категоричен речник за
значението на съпруга и съпругата, на завета между Бог и Неговия народ. Зовът за обръщане е медиатизиран и изразен в драмата на семейния разрив – на
неверността, прелюбодеянието: „Вие се променихте. Не сте повече жената от
младостта ми, не сте вече възлюблената, която избрах, докато аз не съм се
променил!”. Ето ни пред конфронтацията между ефимерното и окончателното.
Единствената скала, единственият определител е Бог.
Чрез Своята неописуемост, чрез Своята неизменност в любовта и милосърдието Бог действа като източник на вярност към народа Си и го зове към обръщане, за да се върне към любовта от младостта си, за да се върне към благословеното време от пустинята, където народът е изпитвал глад и жажда, но е
обичал Бог. А пък сега, когато живее в палат от слонова кост, той е забравил
Бога и върши приношенията си над чужди олтари в околните планини. Това е
предателство! Оттук и ревността на Бога! Този израз от речника на брачната
любов между съпруга и съпругата е приложим към Отца и Неговите деца. Този
израз препраща към човешкия брачен опит, който е споделим опит, това е ценността на притчовия дискурс. Ако потърсим сходен човешки опит – както ще
стори Иисус в Евангелията – за да се помогне на човеците да проумеят отношенията с Бога, какво би трябвало да се вземе? Съпругът, съпругата, бащата,
синовете, семейството и слугите.
Изборът на пророческия дискурс, илюстриращ чрез проповедта опита на брачната любов, има и добавена стойност за същия този опит. Той не просто е
ситуиран в наситеността на човешкото си значение, а се е превърнал в онова,
което днес назовават с модерния термин „елемент на езика”. Тъкмо чрез брачния език се говори за завета на Бог с народа Му, за любовта на Бог към народа
Му. Моделирането тръгва от пророческия език, придава на опита на семейството и на брачния съюз невероятен обхват. То се превръща в език, с който се
говори за Бога! Той ни дава думи, за да говорим за Бога. И моделирането стига
апогея си в личността на Христос, Който се представя като Жениха и ще яви
мисията Си на Жених, давайки живота Си за Своята църква, както ни го казва
апостол Павел в послание до Ефесяните: „както и Христос обикна църквата и
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предаде Себе Си за нея” (Еф. 5:25). Павел прави тази вероизповед, облягайки се
на брачния опит и изяснявайки го: „вие, мъжете, обичайте жените си” (Еф. 5:25),
а „вие, жени, обичайте мъжете си” и т.н. „Тази тайна е велика; но аз говоря за
Христа и за църквата” (Еф. 5:32). Вие знаете, че в теологията позоваването
на „тайната” е отправна точка в сакраменталната идентификация на съюза
между мъжа и жената, които, веднъж ангажирани чрез взаимно дадената дума,
са белязани с печата на Христос, което е тайнство, а те са знаци и средства
на завета с Бога.
Нещо, което идва да покаже защо нашият интерес и нашата обвързаност с
човешката и социална реалност на семейството не са само морална обвързаност. И че не само защото сме срещу разюздания живот, искаме да удържим
семейството на всяка цена. Не става дума и за чисто юридическа обвързаност,
просто защото искаме да се облягаме на солиден граждански брак. Това е богословска потребност. Ако семейният опит изчезне от човешкото съзнание, губим
средството, за да говорим с Бог, за да разберем онова, което Той е, както и
какво Той иска да прави с човечеството. Дори големите богослови да казват, че
в този род опит онова, което проумяваме, е много по-малко от онова, което си
остава скрито. Не е достатъчно да видиш един мъж и една жена, за да си видял
Бога, което идва да покаже, че този човешки опит повече ни сближава с онова,
което Бог иска да стори с човечеството. Изгубим ли подобен опит, губим значителен ресурс. Може да има и други притчи, но те не са чак толкова значими.
Всичко, което исках да ви кажа, може да ви се стори като софистичен обрат, но
то е необходимо, за да си изясним възможностите на нашата намеса.

3. Намесата на Църквата
Промените в законодателството за брака са чувствителна за нас точка. Още
веднъж – не само поради морални причини, но и защото това засяга дълбинната
свобода на Бога и хората! Става дума за капацитета ни да влезем в проекта на
Бога с някакво разбиране на отношението между Бога и човеците, което става
чрез бащинството или брака, тъй като това са двата елемента, чрез които
може да имаме разбиране за завета. Би било грешка нещата да се сведат до
чисто юридическия порядък. Той може да се използва, тъй като е понятен за мнозина – например, когато се позоваваме на Международната конвенция за правата
на детето, на правото на детето да познава онези, благодарение на които то
е дошло на бял свят, и т.н. Това е юридическа референция, която е автентична
и истинна. Дори не тя да е сърцевината на проблема, пак дава някакъв достъп в
рамките на задължения, понятни за мнозина. Не бих могъл заедно с всички да се
позова на положения в плана на вярата, нито на такива в морален план, тъй като
те се оспорват от редица хора. Ето защо съм принуден да се позова на по-вторични елементи, тези на възможните срещи: те са елемент на размисъл и дори
на диалог. Затова не тръгвам от Божия образ, а от неща, познати на всички.
Тъкмо така сторих при срещата с г-жа Тобира. Дадох  примера с момченцето,
на което в началото на учебната година дават бял лист, за да попълни данните
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си. На листа е отбелязано „Баща…” (за да сложи името), „Майка…” (за да допише името). И аз  казах: „Сега ще дадете друг лист, на който ще фигурират
„родител 1” и „родител 2”. Какви имена ще попълни тогава детето? Как то ще
разбере кой е първият и кой е вторият родител? Този тривиален детайл изглежда, че изобщо не бе премислен. Съветникът каза: „Господине, ще направим
два формуляра”. Отговорих: „Ще направите и два вида деца, тъй като ще извършите дискриминация между децата, за да заличите дискриминацията между
двойките”.
Убедени сме, че в случая не става дума само за конфликт на социални модели –
знаем, че те търпят промяна, че сключването на брак е в регрес във времето –
но в случая се сблъскваме с избор, който може да доведе до ампутирането на
човешкия опит, тоест до изчезването на нещо, което позволява на хората да
разберат какво са те и да го съпреживеят.
Когато г-жа Тобира говори за „цивилизационна промяна”, тя е напълно права. Защото ясно назовава онова, което други не казват, задоволявайки се да заявяват,
че просто става дума да отворим още вратата, за да могат и други да влязат,
като това не променя нищо. Това променя всичко! Създава се нещо друго. Тъкмо
затова говорих за „измама”. Не може да се каже: „Скалъпихме нещо, пребоядисахме го, но никой няма да забележи!”. Не! Това е цивилизационна промяна! Искаме
ли да развиваме цивилизация, в която става невъзможно да си въобразим какво
означава любовта между мъжа и жената? Как бихме могли човешки да си представим какво означава това „никога да не оставиш своите”? Как децата биха
могли да си представят техните връзки с майка си и баща си? Тук поставяме
изискване, което не е конфесионално, както настоява г-жа Тобира, твърдейки:
„Не пипам Библията”. Не пипа Библията, но пипа човечеството и това е достатъчно.
Проблемът е във вида човек, който се опитват да конструират. Нашето
действие не е морална агресия спрямо хомосексуалните личности, каквото и да
мислим за техния опит. Ние не насочваме разсъждението си към оценката на
техния опит, а върху конститутивната празнота на един съюз без потомство,
чийто истински родител си остава скрит. Говорили сме много по темата за
асистираното медицинско оплождане, за възможността жени в лесбийска двойка
да имат деца. Тук обаче няма реципрочност. „Бракът за всички” е нещо по-различно, това е друг модел. Жените имат един модел и могат да понесат оплождане. Що се отнася до мъжете – предвид предразположеностите на човешкото
тяло – те нямат такава възможност. А скритият родител – кой ще бъде той?
Откъде ще дойде? Не се знае. И исканото дете не се знае откъде ще дойде.
Тук дори не става въпрос за това ще бъде ли то нещастно, ако вместо баща и
майка има само двама бащи или само две майки. Става дума, че ще му липсва
нещо. Дори то да бъде обичано и обгрижвано. Всеки ден ни показват в медиите
такива деца. Ала не се знае откъде те идват!
Онова, което не ни казват по повод на такива хомосексуални двойки, е, че ако
имат деца, често това са деца от предходен брак, че те са деца на бащата
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или майката в хомосексуалната двойка. А че не са деца, дошли отдругаде. Което
също повдига въпроси, които изобщо не се разглеждат.
Искам да добавя, че ние не водим политическа битка срещу едно демократично
избрано мнозинство. Но можем да си зададем въпроса – и това е легитимно –
възможно ли е да се променя една цивилизация с един или два процента мнозинство? Това би означавало, че цивилизациите се крепят върху нещо наистина
крехко. Ние не сме организатори на политически действия, но имаме собствено
поле на отговорност. И бих искал да се спра на неговите три равнища.
Първото равнище е онова, което наричам институционална църква, отговорните. Институцията е тази, която говори. Тя е онази, която бди, а не е говорител по маниера на политическите партии; ние не сме партия като другите
партии; ние сме като пазач, отстояващ антропологичните, етичните и духовните залози, търсейки аргументи, понятни за отделните човешки съвести. Онова,
което означава семейната връзка, социалната организация и т.н. Посочваме
това, което ни се струва опасно, защото в това е отговорността ни.
Има и второ равнище, което аз наричам засвидетелстването или свидетелството, което е отговорността ни към целия християнски народ. Обсегът
на словата, които произнасям, не е един и същ в зависимост от това дали съм
подкрепен от християнския народ и най-вече от всички хора с добра воля. Става
дума за всекидневната връзка на хората едни с други, която им дава смелостта да говорят открито, за да не се явявам аз като заслепен представител на
институция, пренебрегваща еволюцията на обществото. Затова трябва да се
говори с хората, да им се помогне да размислят.
И най-накрая идва политическото действие, което дава възможност вече
цитираното свидетелство да влезе в демократичния дебат. Не аз съм този,
който прави избора на политически средства! Имам надежда в християните, които са действащи лица в политическия живот във Франция, и ги насърчавам с
думите: вие сте тези, които могат да сторят нещо, идете и го направете!
Превод от френски: Тони Николов
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Игумен Пьотър Мешчеринов (р. 1966 г.) e клирик на Руската
православна църква, публицист, катехизатор и преводач. Завършва музикалното училище към Московската консерватория,
а след това и Московската консерватория „П. И. Чайковски”.
През 1992 г. приема монашеско пострижение, година по-късно е
ръкоположен за йеромонах. От 1995 г. до сега е настоятел на
подворието на Даниловския манастир в с. Долматово, Московска област. Възведен в сан игумен през 2003 г.
До 2011 г. игумен Пьотър активно се занимава с мисионерска,
катехизаторска и просветителска дейност. Изнася множество лекции и беседи в светски и духовни образователни институции. До 2009 г. е заместник-ръководител на Патриаршеския
център за духовно развитие на децата и младежите при Даниловския манастир.
След 2011 г. се занимава предимно с преводи на ранни протестантски автори, като
Йохан Арндт и Валентин Вайгел, както и с преводи на духовните творби на Й. С. Бах.
Автор е на книгите Църквата и съвременността, Проблеми на въцърковяването,
Животът в Църквата, Вкусете чашата на живота.

ХОРАТА ЗНАЯТ ЗА ВЕЛИКИЯ ПОСТ,
НО НЕ ПОЗНАВАТ ХРИСТОС
С игумен Пьотър Мешчеринов разговоря Димитър Спасов

Намираме се в периода на Великия пост. Какво се случва обаче, когато
превърнем самия пост в идол? Как се създава имунитет срещу подобна
подмяна?
Когато постът се превръща в идол, това означава, че не го възприемаме правилно. За да се отнасяме правилно към поста, трябва да се върнем към казаното от
ап. Павел в 14 глава на неговото Послание към Римляни. „Един вярва, че може да
яде всичко, а немощният яде зеленчук. Който яде, да не презира оногова, който
не яде; и който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел.
Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя Господар стои той, или пада.
И ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи. Един различава ден от
ден, а друг смята всички дни еднакви. Всеки да постъпва, според както е напълно уверен в ума си. Който различава дните, различава ги за Господа; и който не
различава дните, за Господа ги не различава. Който яде, за Господа яде, защото
благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си, но живеем
ли – за Господа живеем, умираме ли – за Господа умираме; следователно живеем
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ли, или умираме – Господни сме”1. Постът е индивидуално аскетично средство,
което човек предприема, когато в неговия вътрешен живот „Младоженецът му
е отнет”2. Когато това лично средство се преформатира и се превръща в
общоцърковно задължително дело, тогава смисълът на поста се изопачава и наистина се появява опасността той да бъде превръщан в идол, а апостолският
принцип за „многообразие” изчезва от живота на Църквата. Говорейки радикално,
трябва да бъде отменена задължителността на поста и той да стане доброволен, както казва ап. Павел: „Всеки да постъпва, според както е напълно уверен в
ума си”. Но на подобен акт никой никога няма да тръгне, включително и поради
факта, че дисциплинарният пост се е превърнал в основен „маркер”, с чиято помощ се идентифицират православните. Отнемете им поста и тогава по какъв
признак ще се определя, че са християни? По духовните дарове? По вътрешния
живот в Христос? Всичко това много малко и много слабо се проявява в нашия
живот, докато постът е ясен и видим. Ето защо, опасявам се, тук няма какво
да се направи.
В началото на 90-те години на миналия век хиляди хора и в Русия, и в
България прекрачиха прага на храмовете. Мнозина от тях се въцърковиха, наблюдаваше се огромна динамика, но се оказа, че вътрешната мисия
на Църквата, пастирската грижа за верните, е значително по-трудното
предизвикателство. Защо малкото квас не успя да преобрази обществото,
каквито бяха очакванията?
Това е голям и сложен въпрос. Накратко бих казал следното: Църквата от епохата на традиционното общество и Църквата от епохата на гоненията е нещо
съвсем различно от Църквата в условията на свобода и секуларен свят. Православната педагогика няма разработен опит от живот в подобни условия. Ние
предлагаме на хората единствено две неща: първо, традиционна православно-народна субкултура и второ, педагогика на външното въцърковяване. Осмислянето
на най-дълбоките промени, случили се с човечеството – промени, довели до разрушаването на традиционното общество – се случва от позицията на „търсене
на враговете на православието”, а не от позицията на узнаване на Божието
задание, пред което Той е поставил християните, като им е дал тази ситуация.
Педагогика на „израстването в Христа”, а не просто на обикаляне в кръга на
първоначалното въцърковяване ние нямаме, тя нямаше и откъде да се появи,
тъй като веднага след живота в традиционното общество Църквата трябваше да претърпи гонения, по време на които за никакво развитие на Църквата
не можеше да се мисли. В резултат на това Църквата се оказа неспособна да
отговори на предизвикателствата на времето и да съпровожда хората по пътя
към Христос, след като те са изминали етапа на външното въцърковяване. Това
е естествен процес, не бива да осъждаме никого, просто осъзнаването му все
още не се е случило в необходимата степен. Образно казано, „квасът” се оказа
не просто малко, но критично, изчезващо малко.

1

Рим. 14:2-8.

2

Марк. 2:19-20.
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Кой е най-сериозният проблем, с който се сблъсквате в качеството ви на
изповедник?
Повсеместното отсъствие в православна среда на интерес към вътрешния жив
живот в Христа; нелюбов към Свещеното писание; обрядоверието.
Евангелието е изпълнено с вдъхновяващи истории за неподправена радост,
за среща лице в лице с радостта. Апостол Павел неведнъж ни призовава:
Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се. Защо сравнително рядко в Църквата срещаме озарени и преобразени от радост лица?
Мисля, че поради изброените по-горе причини. Хората не познават Христос. Те
познават Великия пост или някой ритуал, който следва да изпълнят, а живия
живот с Бога по Свещеното писание и смисъла на Тайнствата не познават. От
амвона за това говорят малко и лошо – т.е. тук отново се сблъскваме с проблема за отсъствието на пастирска педагогика. Това е много сериозно, понеже
причинява дезориентация на идващите в Църквата хора. Вместо живот в Христа на тях им се предлага нещо друго, цяла поредица от подмени. За всичко това,
разбира се, следва да се разсъждава съборно.
Руската църква канонизира стотици новомъченици, пострадали от болшевишкия терор. В същото време в Русия се наблюдава реставрация на преклонението пред Сталин и неговия режим, включително и сред църковната
йерархия. Как е възможен този „диптих” на преклонение пред палачите и
мъчениците за вярата?
Когато в живота на хората отсъства живият Христос, когато приоритетите
не са богообщението, евангелският живот и Христовата правда, а нещо друго,
тогава, за съжаление, всичко е възможно.
На провелия се Всеправославен събор на Крит не присъстваха четири от
поместните църкви, включително и РПЦ, която участва много активно в
подготовката на събитието. Какви бяха преобладаващите реакции сред
вярващите на това важно решение на Синода на РПЦ и защо според вас се
стигна до него?
За причините, довели до това решение, не мога да кажа нищо. Вярващите предимно се радваха на несъстоялия се Събор, тъй като в субкултурната православна среда битува мнението, че Вселенските събори могат да са само седем,
а Осмият събор непременно ще бъде „разбойнически”. Малцинството страдаше
от факта, че православните все не успяват да се разберат. Що се отнася до
мен, то аз се радвам, че документите на Събора не станаха задължителни за
пълнотата на Православната църква. Струва ми се, че в сравнение с 60-те години на миналия век, когато първоначално се е подготвял Съборът, сегашните
документи са голяма крачка назад. Като пример мога да приведа постановленията за поста, с който започнахме нашия разговор.
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В последните години се занимавате с преводи на ранни протестантски автори като Йохан Арндт, Валентин Вайгел, Герхард Терстеген, превеждате
кантатите и Пасионите на Бах. Според вас кой е най-ценният опит, който
прозира зад тези творби? Кое от него е приложимо в Православната църква?
В аскетическите съчинения на ранните протестанти открих именно тази педагогика на „пълнолетния християнски живот”, която отсъства в православието. Именно тази педагогика, а също така опитът от завръщането към апостолското „многообразие”, струва ми се, могат да се приложат в съвременния
православен живот. Разбира се, след проверката им и съборното обсъждане на
всичките тези проблеми.
Вашите източници на радост и надежда промениха ли се за последните няколко десетилетия в Църквата?
За щастие, не. Много мои възгледи за църковния живот се промениха, но източникът на радост и надежда за мен е един – това е Господ и Бог мой Иисус
Христос.
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Ханс Йоас (р. 1948 г.) е германски социолог и социален философ, почетен професор на катедрата „Ернст Трьолч” в Богословския факултет на Хумболтовия университет, Берлин. До 2011 г. е директор на центъра за културни и социални изследвания на името на
Макс Вебер в Ерфурт. Чете лекции в редица германски и американски университети, в последно време в Чикагския университет. Има
съществен принос за включване на американския прагматизъм в
европейската интелектуална традиция. Сред известните му трудове са: Креативност на действието, Произход на ценностите,
Войни и ценности, Нуждае ли се човек от религия?, Вярата като
възможност, Социална теория, Църквата като морална агенция.
През септември 2017 г. излезе книгата му Силата на свещеното.
Една алтернатива на историята за разомагьосването.

ВЛАСТТА НА СВЕЩЕНОТО
Преживява ли упадък религията, пита социологът Ханс Йоас в новата си книга
Властта на свещеното. Една алтернатива на историята за разомагьосването (Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung,
Suhrkamp, Berlin 2017). От години той опровергава предположението за необратимото изчезване на религията и за прогресивната секуларизация на всички
взаимоотношения. Най-новата му книга се обръща към известната теория за
разомагьосването на света и за края на религията, наложила се в световен
мащаб. „Разомагьосване” е ключово понятие в разбирането за модерността.
Според Йоас обаче тъкмо тезисът за разомагьосването със своята наложила се
погрешна еднозначност се нуждае от разомагьосване. Нуждаем се от нов исторически наратив за религията в нейната свързаност с историята на властта.
Опоненти – освен главния, Макс Вебер – са му още Дейвид Хюм с неговата Естествена история на религията, изиграла голяма роля през Просвещението, както и Емил Дюркем, който извежда свещеното само от екстатичния колективен
опит и загърбва индивидуалния опит на самотрансценденцията. За разлика от
него Макс Вебер осъзнава световното историческо значение на възникналите
преди повече от 2000 години религии – юдаизъм и християнство. В своя анализ
Ханс Йоас подчертава, че тезисът на Вебер за разомагьосването се крепи на
свързване на разнородни явления, обогатено с протестантски полемичен дух.
Така Вебер редуцира вярата в тайнството до магия, приравнявайки впоследствие обезценяването на магическите практики и десакрализацията.
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Отхвърляйки представата за праволинейно движение към едно бъдеще без религии, Ханс Йоас предлага друг поглед към религията и модерността като поле
на напрежения; анализира амбивалентности; допуска обрат от разомагьосване
към повторно омагьосване, тоест употреба на религията за политически и властови цели.
Разговорът с него по повод новата му книга е записан в берлинското студио на
„Дойчландфунк”.
Андреас Майн: Думите на Ханс Йоас въздействат по-скоро дългосрочно. Те променят нещо в мислителите, в интелектуалците на тази страна и далеч извън
нея. Ханс Йоас е социален философ, почетен професор в Богословския факултет
на Хумболтовия университет, както и професор по социология в Чикагския университет.
Господин Йоас, искаме да поговорим за новата ви, току-що излязла книга –
заглавието  е Властта на свещеното: една алтернатива на историята за
разомагьосването. Господин Йоас, казвам го с цялото ми уважение, рядко ми
е било толкова трудно да се подготвя за разговор като този, който сега
водим. Знаете ли защо?
Ханс Йоас: Книгата засяга такова изобилие от знание за историята на религията, че мога да си представя как разнопосочните позовавания объркват някои
читатели.
Майн: Трябва смирено да отбележа, че не разбирам цялата дълбочина на вашата мисъл. Макар и да съм сигурен, че за тази книга ще се говори и когато нас двамата вече няма да ни има. Затова идва и този въпрос, който да
я направи по-достъпна за аудиторията. Опитайте се да обясните на един
човек на 82 години без академично образование и на един 16-годишен защо
тази книга е важна?
Ханс Йоас: Бих започнал с това, че през последните двадесет години представите за бъдещето на религията се промениха. Дълго време – естествено, в много
глави и днес все още – хората са приемали, при това независимо дали са вярващи
или не, че религията е обречена все повече да отслабва и може би дори напълно
да изчезне. В последните двадесет години все повече се налага схващането, че
това не е толкова просто. Казвам „не е толкова просто”, защото, разбира се, не
мога да опровергая, че в Германия влиянието на религията все повече отслабва.
Но трябва също да отчитаме, че днес в световен мащаб християнството, както
и ислямът отбелязват огромен ръст. Това означава, че съществуват все повече
християни и все повече мюсюлмани, а в много страни изобщо не може да се говори за отслабване. Това не е фактическият предмет на книгата, но е нейният
втори план. Защото именно зад това твърдение за прогресивното отслабване на
религията – терминът за него е „тезис за секуларизацията” и „теория за секуларизацията” – се крие друг тезис, още по-комплексен, засягащ един много по-голям
исторически период. И той се нарича „тезис за разомагьосването”.
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Това е представата, че в периода на старозаветните пророци, да кажем съвсем
приблизително – преди две и половина хилядолетия, започва процес, който може
да се приеме като подготвителен процес за модерната секуларизация. В тази
книга аз поставям под съмнение представите за този дългосрочен религиозно-исторически процес в юдео-християнската традиция, но и далеч отвъд нея,
всъщност във всеобщата история.
Майн: Думата „разомагьосване” идва от Макс Вебер и е оказала влияние
върху стотици, върху хиляди мислители. Какво се крие зад основната идея
за разомагьосването според Макс Вебер?
Ханс Йоас: Отчасти е спорно какво точно се крие зад нея. Затова в една от
главите в книгата съм направил опит да интерпретирам съвсем точно, под
микроскоп, буквално всяко отделно място, където Макс Вебер говори за „разомагьосване”, „разомагьосва”, „разомагьосан” или използва друга словоформа.
Защото стигнах до заключението, че Макс Вебер натоварва понятието с различни значения. И тук отново не става дума, че аз упреквам Макс Вебер, който
всъщност е много ясен автор, що се отнася до понятията. Не го упреквам, че
не е достатъчно ясен, а искам да покажа, че отделните значения могат така
да се разминават, че убедителната история на религията, която той разказва,
всъщност да се разпадне. Нека да дам пример само с един аспект от значението на термина „разомагьосване”.
При Макс Вебер първоначално терминът несъмнено е използван в смисъл, който
би могъл да се определи като отблъскване от магията, като враждебност спрямо магията. И Макс Вебер без съмнение има право, че старозаветните пророци
изпитват враждебност към магията. Има много известни места, където пророците казват, естествено в определена степен като рупори на Бог: не искам
вашите жертви, каденето е отвратително за Мене, много повече аз искам народът на Израил да търси правдата.
Това трябва да означава: не искам да вярвате, че чрез определени средства – да
ги наречем магически – бихте могли да упражните натиск върху Менe, за да направя това, което желаете. Вече ви съобщих какво искам и вие не можете да ме
убедите, че постоянно не го нарушавате, докато ми принасяте някакви жертви.
Следователно разомагьосването е само един първи смислов пласт на понятието
Entzauberung, но не единственият.
Обясним е този етичен възглед, който отклонява от магиите, води към
секуларизация и отдалечава от суеверието. Какво ви притеснява в него?
Той е обясним. И аз изобщо не поставям под съмнение твърдението, че пророците са взимали мерки срещу магията. Поставям под въпрос това, че понятието
„разомагьосване” съдържа същевременно и съвсем други семантични елементи и
че те са свързани с това първо значение. Ето още един пример от историята
на Реформацията.

40

2018 / брой

2 (129)

Макс Вебер има съвсем класическа – класическа в смисъла на германските протестанти от XIX и началото на XX век – представа, че пророците наистина
са предприемали мерки срещу магията, ала християните през Средновековието
отново са забравили за враждебността на пророците към магията. Във възгледа на Макс Вебер реформаторите в известен смисъл извършват завръщане
на пророческото. Те подемат пророческата враждебност към магията и се погрижват – по-силно изразено при Калвин, отколкото при Лутер – за радикално
ограничаване на всичко, което приемат за магическо. Това оказва влияние върху
разбирането за Светото причастие и т.н., и т.н. Тук обаче идва моментът, който вероятно може да се изясни по-добре чрез реформаторите, отколкото чрез
пророците – че враждебността към магията е свързана, наистина по вътрешна
логика, със засилването на представата за светостта на Бог. Следователно
неземното трябва да е свещено в себе си, нищо земно няма магически сили,
свещен е само великият и трансцендентен Бог.
Това означава, че от разомагьосването не следва пълна десакрализация, а сакралното започва да се мисли изключително като приютено в трансцендентното.
Когато такива представи за трансцендентния Бог отслабват в хода на Просвещението и разпространението на естественонаучния светоглед през XVIII век,
по мое мнение вече не бива да използваме същото понятие за този процес.
Очевидно тук не става дума за ограничаване на магията, тук става дума за
ограничаване на представите за трансцендентност.
Когато наричаме и двата процеса „разомагьосване”, се създава впечатлението,
че има континуитет. Но континуитет не съществува, а в процеса на Просвещението се поставя под съмнение това, което е било най-важната противотежест на магията.
Да внесем малко яснота – заглавието на вашата книга е програмно. Нека
разгледаме накратко отделните понятия. Свещеното – какво имате и какво
нямате предвид?
Да, понятието за свещено е абсолютно ключово за книгата. И тук трябва да
кажа, за да не бъда неправилно разбран: за да се разбере понятието за свещено, трябва да прибегнем до човешкия опит. Изходен пункт за цялата моя
теория на религията е човешкият опит. Това не означава религиозни учения,
доктрини, религиозни институции, като, да речем, Църквата – не защото имам
нещо против заниманието с религиозни учения, а защото мисля, че поначало
не разбираме правилно религиозните учения, ако ги схващаме като квазинаучни теории. Те имат друга цел, друга задача. Ние не бихме разбрали правилно и
религиозните институции, ако не изведем на първи план духа, който трябва да
ги оживотвори, ако той не е в тях, тези религиозни институции всъщност са
обречени на колапс.
Та така... човешкият опит! И тук можем да направим разграничение – между
всекидневния опит и отвъдвсекидневния опит. Да оставим всекидневния, това
е някак тривиално. Особеното в отвъдвсекидневния опит – да се върнем на мо-
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ята теория – малко по-различно е, отколкото при Макс Вебер – че в определени
моменти от нашия живот, волно или неволно, сме изведени отвъд границите на
собствената ни личност.
Пред студентите често правя сравнение с влюбването, което само по себе си
няма нищо общо с религията. Срещаш някоя личност и не подозираш, така да
се каже, че това все още се случва, но тази личност вече не те оставя. И ако
нещата между двама ви се развият, наистина се случва промяна в самия теб,
промяна в центъра на твоя начин на живот. И в един определен момент, да се
надяваме, обичаният човек вероятно ти става по-важен от теб самия.
Следователно свещеното възниква от това, че хората, ако имат отвъдвсекидневен опит, опит за излизане отвъд себе си, неизбежно зареждат с по-силна
емоция ситуацията, в която са получили този опит. Дори тривиални обекти, които са играли роля в такава ситуация, не остават тривиални. Мястото остава
в съзнанието под формата на сценичен спомен, остават може би миризми, обекти, първата вечер в ресторант с любимия човек… Един ден намираш сметката
от тази вечеря, изключително тривиален предмет. И усещаш, че не можеш да я
изхвърлиш, защото е заредена с интензивния спомен за това отвъдвсекидневно
събитие.
Така аз представям идеята за свещеното. И нека кажа още нещо, което е много
важно: свещеното не е част от съществуващите религии. Както някои хора
мислят: понеже те самите не са религиозни, не биха имали достъп до свещеното. Обратното е. Религиите са познаваеми, когато определен опит за свещеното, споделян от много хора…
... бъде рационализиран.
Точно така. Да го обясним, така да го формулираме, че да може да бъде предаден
на следващото поколение и т.н. Но свещеното го има навсякъде, където хората
придобиват опит, тъкмо при някои екстремно секуларни социални движения, например ролята на Роте Фане1 сред силно секуларисткото работническо движение.
Щом заговорихте за властта на свещеното, върху кого и как това свещено
упражнява власт?
Свещеното, така описано, при всички случаи притежава много голяма мотивационна сила. В отвъдвсекидневния опит аз усещам, че имам досег със сили, които
ме извеждат отвъд мен самия. В историята на човечеството това означава
например, че места, на които се случва нещо такова, са изпълнени със святост.
Има свещени планини, свещени лесове или момент във времето, когато това
се случва, като например Святата нощ, които остават в съзнанието. И това,
разбира се, е само един от източниците на власт. Нарекох книгата Властта на
1

Вестник Роте Фане е създаден през 1918 от Карл Либкнехт и Роза Люксембург в Берлин – първо като
публицистичен орган на съюз „Спартак”, от 1919 до 1945 – на Германската комунистическа партия. Б. пр.
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свещеното, защото исках да определя систематичните връзки между властта
на свещеното и политическата и икономическа власт. Тук има непосредствени
връзки, защото всеки политически ред се основава на определена легитимност.
Когато не почива върху чисто насилие, той се основава на вярата на хората,
че това разделение на властите е оправдано. В това оправдание влизат по необходимост самите представи за святост. Нещо се смята за безусловно добро, а когато последва лека промяна в представите за святост, възникват леки
скокове в дадения легитимен ред.
Опитахме се да изясним, че секуларизацията не е еднопосочна улица, че има
насрещно и едновременно движение… Кои съвременни общества според вас са
пример за тази теза?
Сега говорим не са разомагьосване, а за секуларизация. Общества, в които религията е максимално витална: веднага ми идват ми наум в аспекта на християнството – САЩ и Южна Корея.
САЩ, където живеете.
САЩ не са извървели европейския път на секуларизация, затова години и десетилетия наред са разглеждани в социологическата и историческата наука като
някакво загадъчно изключение. Ала причина за това е, че европейските процеси
биваха приемани като мащаб, а САЩ се различаваха доста от европейското
правило, което има изключения и в Европа – например Полша и др. Благодарение
на модернизационните процеси извън Европа и Северна Америка се установи, че
европейското развитие е изключение.
Докато мнозина – в това число и класически социолози, приемаха, че големите
градове по своята природа са секуларни, защото още през XIX век, в края на
XIX век, Берлин и Хамбург например са в значителна степен секуларизирани, то
това не се отнася за днешните метрополии в Третия свят. Тъкмо там, както
и в САЩ, религиите често са форма, в която новите заселници в тези големи
градове откриват изобщо родина. И в САЩ продължава да е така. Споменах
Южна Корея, защото тя е сензационен случай на един особено бърз процес на
модернизация през последните десетилетия, който дори съвпада с процес на
християнизация.
Това означава ли, че вие в края на краищата подкрепяте теорията за ренесанса на религията, за завръщането на религията?
Не, не е завръщане, защото да се завърне може само нещо, което е изчезнало. А
аз вярвам, че в Германия иде реч по-скоро за завръщане в спектъра на вниманието, отколкото за завръщане в действителността. Има разлика дали медиите и
учените отново обръщат поглед към нещо, което винаги е било там, или нещо,
което винаги е било там, внезапно укрепва.
В Германия не може да се каже, че изведнъж много повече хора ходят на църква.
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Десетилетия наред мнозина твърдяха друго – и аз самият съм получавал много
покани за интервюта, в които се иска да обясня защо църквите в неделя са напълно празни; тогава казвах: „Аз ходя в неделя на църква – и тя никога не е празна”. Има и статистики, които можете да видите… Изключително много хора
продължават да ходят на църква – в сравнение с всички други неделни събития…
Футболните мачове…
Аз просто съм за това да има реалистична картина – нито да се разкрасява,
нито да се рисува в черни краски. Затова „завръщане” не е подходящата дума.
Със съкращения
Превод от немски: Людмила Димова
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Сергей Чапнин

ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД СРЕЩАТА
В ХАВАНА. КАК СЕ РАЗВИВА
ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ РПЦ И
ВАТИКАНА
В Хавана патриарх Кирил успя да убеди папа Франциск да се насочат не към старомодния икуменизъм, а към новия консервативен алианс. Икуменизмът като идея
за обединение или поне за сближаване на църквите вече не изглежда привлекателен. След срещата бяха подложени на преоценка основни принципи на сътрудничеството: сега водещо значение има не богословието, а общите „традиционни
ценности”; съвместните действия – това не са молитвата и богослужението, а
благотворителните и социалните проекти.
В края на миналата година бях на конференция в Рим, където един от сътрудниците в Папския съвет за християнско единство уверено и емоционално рапортува за успехите в диалога с Руската православна църква. Освен срещата в
Хавана той приведе само един друг пример – пренасянето от Италия в Москва
и Санкт Петербург на мощите на св. Николай. По думите на ватиканския чиновник това беше значимо събитие, достойно за всякакви похвали. Във Ватикана са
доволни и не го крият.
В конференцията участваха активни католици – учени, дипломати, обществени
дейци. Те слушаха ватиканския чиновник с удивление и скепсис: да, пренасянето
на мощите е нещо хубаво, но кога ще започне съдържателният диалог? Вие ни
рисувате една красива картина, рапортувате, че на мощите са се поклонили два
милиона руски поклонници, но в същото време за значителна част от православните в Русия католиците постарому си остават врагове и еретици. С други
думи – мощите на св. Николай са едно, а католиците – нещо съвсем различно.
Ще има ли някаква промяна? Къде са тук успехите, с които може да се гордеем?
На тези неудобни въпроси ватиканските чиновници нямат отговор. По всяка вероятност те разбират, че пренасянето на мощите е историческият максимум.
Да, в някакъв смисъл това е театър, но друга красива картинка, други постижения не се очакват. Всички останали контакти са ограничени до тесния кръг на
църковните дипломати и нищо повече от това.
Ако няма да е богословски диалог, то какво друго?
Има всички основания да смятаме, че въпросът за съдържателния богословски
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диалог дори не стои на дневен ред. И това е разбираемо: интересите на патриарх Кирил са в друга плоскост. Той трябва да демонстрира активни контакти
със Запада в епохата на санкциите. РПЦ трябва да има свой политически ресурс
в този труден за Кремъл период и за укрепването на този ресурс трябва да се
поработи.
Константин Харчев, който в периода 1984–1989 г. беше председател на Съвета
по религиозните въпроси и след това се посвети на дипломатическа работа,
уверено свидетелства, че срещата в Хавана се е състояла „със съдействието
на Кремъл” и че в това „няма нищо необичайно и конспиративно”.
Тогава обаче няма нищо необичайно и в това, че богословският диалог и останалите собствено църковни задачи, които можеха да бъдат решени на срещата
в Хавана или непосредствено след нея, нямат особено значение. Това е като
черешката на тортата – ако поискаме – ще я сложим, ако не поискаме – няма.
Не я сложиха.
Това, че и Ватиканът вижда бъдещето развитие на отношенията с РПЦ и Русия
именно като политическа задача, се потвърждава от смяната на нунция. Скоро
след срещата в Хавана, през май 2016 г., като нунций беше назначен талантливият ватикански дипломат Челестино Милоре. Той промени работата на нунциатурата, организира идването в Русия на държавния секретар на Ватикана
кардинал Пиетро Паролин и срещата му не само с патриарха, но и с президента
на Русия.
Международният проблем, който РПЦ и Ватикана възприеха като своя обща отговорност, е подкрепата за преследваните християни в Близкия изток и в Северна Африка. Това е една от централните теми в диалога не само с католиците,
но и с англиканите, и с американските протестанти. Но ето кое е любопитно:
за това говорят патриарх Кирил, митрополит Иларион и още един-двама чиновници. В православните енории на практика не знаят нищо за християните в
Сирия и не съществува някаква по-широка програма за подкрепа на християните
в Сирия на ниво енории или православни благотворителни организации.
За патриарх Кирил помощта за християните на Изток е преди всичко политически проект. Хуманитарната помощ от Русия се доставя от междурелигиозни
групи, в които влизат чиновници от Московската патриаршия. Показателно е
как на сайта на Отдела за външноцърковни отношения е посочен източникът
на финансиране на една от акциите: „Значителна част от средствата, събрани
за закупуване на помощите, са лично дарение на Негово Светейшество, който
персонално надзирава проекта”.

Минският лапсус
В продължение на две години след срещата в Хавана РПЦ успешно се отклоняваше от богословския диалог, но достигнатото ниво на отношенията неочаквано
предизвика във Ватикана голям ентусиазъм.
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В средата на януари свещеник Йоакинф Дестивел, сътрудник на Папския съвет
за християнско единство, в интервю за Vatican News уверено заяви: „Имаме
една и съща вяра в Христа и едно и също разбиране за Църквата, макар това
да намира различно изразяване в културите”. Културният обмен между Русия и
Ватикана „ще позволи по-добре да се опознаем и ще бъде крачка в общия път
към единство”.
Само че буквално след няколко дни Минският и Заславски митрополит Павел, постоянен член на Светия синод на РПЦ и един от най-близките до патриарх Кирил
йерарси, неочаквано заяви в телевизионно интервю: „Задачата на униатите е
да кажат, че имаме един бог. Извинявам се, приятели мои, но ние нямаме един
бог. Вие си имате ваш бог, защото вие вярвате по различен начин в бога. Вие
го изповядвате различно. Бог наистина е един, но корпорацията си има собствен
бог, някоя сектантска организация – свой. Те нямат никакво отношения към нашия общ Творец и Господ. Та нали Господ казва в Евангелието: „Вашият Бог е
коремът, вашият Бог е мамона”. Езичниците също си имат идол – бог. Но за нас,
православните, това са дрънкулки. Същото е и с униатите”.
С други думи, митрополит Павел (Пономарьов) отказва на униатите правото
да се наричат християни. Униатите са католици от източен обряд, които се
намират в юрисдикцията на Католическата църква. Изводът е еднозначен: ако
униатите имат „друг бог”, то и католиците, които са в една църква с тях, също
имат друг бог.
Отдавна висши йерарси на РПЦ не са се изказвали така откровено. И няма
никакво съмнение, че митрополит Павел не изразява само свое лично мнение.
Подобна позиция застъпва достатъчно широк кръг от хора, които смятат, че
католиците имат друга религия и друг бог. И е необходимо категорично да се
осъдят всякакви контакти на православни с католици, особено официалните
контакти на най-високо ниво.
Каквито и официални коментари да бяха направени по-късно, след изказването
на митрополит Павел, драматизмът на ситуацията е очевиден: католиците смятат, че водят диалог с братя по вяра, висшата църковна власт в РПЦ се опитва
да ги убеди в това, но значителна част от паството пасивно се съпротивлява
на това, а отделни активни групи възразяват, критикуват и се съпротивляват
открито. До неотдавна Московската патриаршия успяваше да прикрива тези
„неудобни” настроения, но колко дълго може да продължава това? Откровеното
изказване на митрополит Павел може да се превърне в повод за дълбока пукнатина в отношенията между Ватикана и РПЦ. Подобни обвинения дълго не се
забравят.

Икуменизмът и традиционните ценности
Засега Ватикана продължава да счита, че РПЦ е най-голямата и най-богатата
сред множеството поместни православни църкви. Русия и постсъветското пространство като канонична територия на РПЦ си остават за Ватикана важни с
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оглед на политическа и собствено църковна дейност.
Само че след десетилетия на „църковно възраждане” РПЦ отново е в дълбока
криза. През последните години в руското общество се понижи доверието и лично
към патриарх Кирил. Това се случи именно през 2016 г., след срещата в Хавана. В
началото на годината доверие към патриарха имаха 7% от анкетираните, след
това рейтингът падна до критично ниските 2-3% и през цялата 2017 г. оставаше на нивата от 4–5%. С други думи, на патриарх Кирил му имат доверие около
шест милиона руснаци от всичките сто четиридесет и шест милиона души и в
тази ситуация едва ли може да се говори за православието като за религия на
мнозинството, а за патриарх Кирил като за национален духовен лидер.
Ако вземем предвид, че седмично около 7% от руснаците посещават храмовете
в страната, то патриарх Кирил е загубил подкрепата сред една трета на своето въцърковено паство. За същия период доверието към президента не падна
под 49%, а в края на 2017 г. беше на нивото от 58–60%.
Колко близки отношения ще изгражда Ватикана с такъв непопулярен в Русия
патриарх? Въпросът е отворен. При цялата критика, насочена към папа Франциск, рейтингът му на доверие е значително по-висок. Например в САЩ той е
70% в началото на 2017 г.
Какво се случи в Хавана? По всяка вероятност патриарх Кирил успя да убеди
папа Франциск да се насочат не към старомодния икуменизъм, а към един нов
консервативен алианс. Икуменизмът като идея за обединение или поне за сближаване на църквите вече не изглежда привлекателен. Той е занимавка от XX в.
и патриарх Кирил още преди двадесет години се отказа от икуменическата
позиция, която поддържаше на младини.
След срещата в Хавана бяха ревизирани основни принципи на сътрудничеството: 1. Основно значение има не богословието, а общите „традиционни ценности”
2. Съвместните действия не са молитвата и богослужението, а благотворителните и социалните проекти.
По този начин патриарх Кирил вгражда диалога между Православната и Католическата църква в секуларен контекст. Дори в общуването помежду си църквите се изявяват не като християнски общности, а като обществени сили,
съчетаващи политическото влияние и финансовите възможности с риториката
за традиционните ценности.
Статията е публикувана на 13.02. 2018 г.
на сайта на Московския център „Карнеги”
http://carnegie.ru/commentary/75517
Превод от руски: Димитър Спасов
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Лори Гудстайн

БИЛИ ГРЕЪМ: ПАСТОРЪТ,
ИЗПЪЛНИЛ СТАДИОНИ И
СЪВЕТВАЛ ПРЕЗИДЕНТИ
Били Греъм, син на фермери от Северна Каролина, проповядвал пред милиони по
стадиони по време на своите „кръстоносни походи”, съветвал президенти и
превърнал се в най-известния християнски евангелист на Америка през последните 60 години, почина на 21 февруари 2018 г. в дома си в Монтрийт, Северна
Каролина, на 99-годишна възраст.
Били Греъм стана известен в страната и по света, съчетавайки религиозните
си убеждения с убедително сценично присъствие и умелото използване на новите медии като радиото, телевизията и другите комуникационни средства. Голямото му постижение е, че помогна на евангелистите в Америка да възстановят
своето обществено влияние, отслабено след делото „Скоупс” през 1925 г.1 и
неуспеха им да поставят под въпрос еволюционната теория.
В края на живота си той запази дистанция от политическото движение на евангелистите, възникнало не без неговата подкрепа, отказвайки да се ангажира с
техните кандидати и избягвайки острите въпроси, защитавани от религиозните
консерватори. „Не говоря по тези проблеми, защото те прокарват в обществото
разделителни линии, а това е нещо, което не бих искал да популяризирам”, казва той
в интервю, дадено от дома му в Северна Каролина през 2005 г., когато се подготвя
за своя последен поход в Ню Йорк. „Работата ми е да популяризирам Евангелието.”

Медиен евангелист
Били Греъм издигна евангелизма на ново равнище, извеждайки го от малките градчета на Америка до пълните стадиони в най-големите градове по света. Написа
30 книги и беше един от първите, съчетал евангелизма с новите технологии. Проповедите му в Пуерто Рико през 1995 г. – по време на неговия „глобален поход” –
са превеждани едновременно на 48 езика и предавани по сателита в 185 държави.
Позицията му на религиозен водач беше необикновена: за разлика от папата или
Далай Лама, той не проповядваше в полза на конкретна църква (макар самият
той да беше южен баптист), нито на конкретна общност.
1

Делото „Скоупс” е казус от 1925 г., при който учителят Джон Томас Скоупс е обвинен, че е нарушил законите
на щата Тенеси, които по онова време забраняват преподаването на учението за еволюцията на човека в
публичните училища на щата. Делото привлича вниманието на медиите и предизвиква богословски спорове
между фундаменталисти и модернисти в Америка. Б. пр.
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На моменти изглеждаше, че изпълнява функцията на духовен водач на нацията.
Ръководи опелото на президента Никсън в Калифорния през 1994 г., както и богослужението в Националната катедрала за жертвите от терористичните атаки
на 11 септември и въпреки влошеното си здравословно състояние посети Ню
Орлийнс през 2006 г., където проповядва пред оцелелите от урагана Катрина.
Успехът му бе глобален, приеман беше дори от диктатори като Ким Ир-сен от
Северна Корея, който го покани да проповядва в официално одобрените църкви
в Пхенян.
Още на младини той се превърна в пример за амбициозните евангелисти, а безброй младежи започнаха да подражават на неговите речи, на жестовете и дори
на начина, по който сресваше вълнистата си руса коса.
Имаше и критици. В началото на неговата кариера някои от водачите на традиционните протестантски църкви го обвиняваха, че опростява посланието за
лично спасение и омаловажава сложността на социалните проблеми като расизма и бедността. По-късно бе критикуван, че е показал политическа наивност,
поддържайки видима близост с президента Никсън, и то дълго след като Никсън
беше обвинен в прикриване на скандала „Уотъргейт”.
Авторитетът на Били Греъм бе подложен на изпитание през 2002 г., когато
станаха публични разговорите в Белия дом, записвани тайно от Ричард Никсън
три десетилетия по-рано. На записите се чува как двамата се съгласяват, че
либералните евреи контролират медиите и са отговорни за разпространението
на порнографията.
„Много евреи са ми добри приятели – казва Греъм на един от записите. – Навъртат
се около мен и се държат приятелски, защото знаят, че съм в добри отношения с
Израел. Но не знаят какво си мисля за онова, което причиняват на тази страна.”
След като записите станаха публични, той поднесе писмените си извинения и се
срещна с еврейски водачи. А в интервю от 2005 г. се върна към този разговор с
Никсън: „Не си го спомням, продължавам да не го помня, но него го има. Допускам,
че по някакъв начин съм бил подведен в този разговор”.
През последните десетилетия се утвърди ново поколение проповедници, сред
които и по-големият му син Франклин, които започнаха да привличат собствена аудитория. През ноември 1995 г., на своя 77-и рожден ден, Били Греъм посочи
Франклин за свой наследник като ръководител на Евангелистката асоциация на
Били Греъм. В нея работят и дъщеря му Анна Греъм Лоц, внуците му Уил Греъм и
Уилям Греъм Тулиан Чивиджиан.
Франклин Греъм си навлече критики с изказвания срещу исляма след атаките от
11 септември. Но уважението на американците към баща му си остана толкова
голямо, че той почти постоянно присъстваше в ежегодната класация на „Галъп”
за 10-те най-уважавани мъже и жени на Америка.
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Покай се и ще се родиш
отново
Благодарение на своя топъл и
приветлив подход, видим както
на стадиона, така и в личен разговор, Били Греъм се отличаваше
със завладяващо присъствие. Висок метър и деветдесет, със сурово, но красиво лице, достойно
за холивудски уестърн, той държеше високо Библията, докато
възвестяваше, че Свещеното писание предлага „отговор на всеки
човешки копнеж”.
Посланието на Били Греъм се основаваше на основните протестантски вярвания. Покайте се за
греховете си, обръщаше се той
към своите слушатели, приемете Иисус за свой Спасител и ще се родите отново. В една от характерните си проповеди той казва: „Чувствате ли се разочаровани, объркани, смазани, разбити от житейските тегоби? Спрете и ме чуйте за
малко: тази вечер кажете „да” на Спасителя и веднага ще почувствате такава
утеха, каквато не сте имали никога. Тя ще ви споходи на мига”.
Проповедите на Били Греъм завършваха винаги с молба слушателите му да „излязат напред” и да се посветят на вярата. И щом те се решаха на тази стъпка,
неговата добре смазана организация насочваше новите вярващи към близките
църкви. Хиляди са хората, които казват, че са били привлечени в църквата от
„походите” на Били Греъм.
При откриването на библиотеката „Били Греъм” в град Шарлът, Северна Каролина, през юни 2007 г. бившият президент Бил Клинтън каза за него: „Когато се
моли заедно с вас в Овалния кабинет или в Белия дом, чувствате, че се моли за
вас, а не за президента”.
Без съмнение Били Греъм заема уникално място като популярен евангелист в американската история. И в миналото е имало проповедници, способни да привличат
множество хора – Джордж Уайтфийлд в средата на ХVIII век, Чарлз Дж. Фини и
Дуайт Л. Муди през ХIХ век или Били Сънди в началото на ХХ век. Но нито един
от тях не успя да съчетае амбицията, организационния талант и популярността
на Били Греъм, който не се поколеба да се възползва от предимствата на самолетите и електронните медии за разпространението на своето послание. През
2007 г. Евангелската асоциация на Били Греъм отчете, че от началото на неговите кръстоносни походи през 1947 г. в Гранд Рапидс, щата Мичиган, проповедите
му са били слушани от 215 милиона души в над 185 страни. Думите му достигаха
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до други стотици милиони благодарение на телевизията, видеата и филмите.
„Това не е масова евангелизация – обичаше да казва той. – Това е лична евангелизация в масов мащаб.”

Спортни мечти
Уилям Франклин Греъм-младши – наричан Били Франк от семейството и приятелите – е роден близо до град Шарлът на 7 ноември 1918 г. и е първото от четири
деца на Уилям Франклин Греъм и Мороу Кофи Греъм. И от двете страни е потомък
на заселници от Шотландия, пристигнали още преди революцията, като и двамата му дядовци участват в Гражданската война на страната на Конфедерацията.
Макар семейство Греъм да са били реформирани презвитериани, а баща му да
изисквал от него всеки ден да чете Библията, Били Франк не бил особено въодушевен от християнството. Привличали го повече историята и бейзболът, мечтата му била да стане професионален играч. Светското му поведение, смятал
баща му, било вредно и демонично.
Един пътуващ проповедник от Кентъки – Мордекай Хам – успява да накара Били
Греъм да изживее „спасението” през есента на 1934 г., когато е едва 16-годишен. След като в продължение на няколко дни посещава молитвените срещи, организирани от Хам на една от улиците в Шарлът, Били отива при Хам и споделя,
че е изживял своето „посвещение на Христос”.
„Не мога да кажа, че изпитах нещо знаменателно – спомня си той по-късно. – Не
изпитах силна емоция. Не съм плакал. Всъщност, когато видях сълзите в очите
на другите, се почувствах като лицемер, а това ме накара да се чувствам неудобно. Но съм сигурен, че се случи, увереността ми беше голяма: Господ наистина ми проговори за определени неща в живота ми, уверен съм в това. Но не
помня точно какви бяха думите.”
Връщайки се същата вечер у дома с един приятел, Греъм си помислил: „Изживях
спасението. Каквото и да сторя, ще остана спасен. Дори и да убия някого, не
мога да се откажа от него”.
Завършва гимназия през 1936 г. и след като прекарва лятото в продажби на
четки „Фулър” от врата на врата, Греъм прекарва един не особено щастлив семестър в колежа „Боб Джоунс”, фундаменталистко училище в Кливлънд, Тенеси,
което по онова време няма акредитация. (Днес то се нарича Университет „Боб
Джоунс” и се намира в Грийнвил, Южна Каролина.) Впоследствие се премества
в друго училище, също без акредитация, но с не толкова рестриктивен режим –
Библейския институт във Флорида (сега Тринити Колидж), близо до Тампа.
Тъкмо там, пише той в своята автобиография от 1997 г. Такъв, какъвто съм,
усеща Божия призив към служение. Чул този призив, спомня си той, докато се
разхождал вечерта из едно голф игрище. „Паднах на колене в края на поляната –
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разказва той. – А сетне се прострях на земята. „О, Господи, промълвих, ако искаш от мен да Ти служа, ще го сторя.”
„Всичко около мен си остана същото – продължава той. – Нямаше знак от небето. Нито глас от висините. Но в душата си знаех, че съм бил призван към
служение. И знаех, че отговорът ми е да.”

Първо съпруга, сетне – амвон
След като завършва Библейския институт, Били Греъм се записва в колежа
„Уитън” в Илинойс, един от най-уважаваните евангелистки колежи в страната.
В „Уитън”, където завършва антропология през 1943 г., среща Рут Маккю Бел,
негова състудентка и дъщеря на д-р Нелсън Бел2, известен презвитериански
мисионер и хирург, прекарал дълги години в Китай.
Оженва се за Рут през 1943 г., след което приема поканата за служение в Първа
баптистка църква в Уестърн Спрингс, предградие на Чикаго (по-късно то променя името си на Вилидж Чърч). Проповедите му се отличават с надденоминационни идеи, което се превръща в негова отличителна характеристика.
През същата 1943 г. е поканен в програмата „Песни в нощта” – едночасова неделна
радиопрограма в Чикаго за проповеди и химни. Предаването го въвежда в електронния евангелизъм. Основен певец в нея е баритонът Джордж Бевърли Ший – той
умира през 2013 г., след като става известен като член на „Екипа на Били Греъм”.
В средата на 40-те години Греъм става главен проповедник на срещите „Младежи за Христос”, организирани от радиоевангелиста Тори М. Джонсън и Джордж
У. Уилсън, собственик на книжарницата за религиозна литература в Минеаполис
и водач на Първа баптистка църква в града. Заедно с тях Греъм създава организацията „Младежите на Греъм за Христос”, с която провежда не особено успешни „походи” в Северна Америка и Великобритания.
Успехът спохожда Били Греъм чак през 1949 г., благодарение на влиянието на
пресата на Уилям Хърст3. Организира триседмичен „поход на големите шатри”
в центъра на Лос Анджелис, където опъва своята 6000-местна „катедрала-шатра”. Рекламата по вестниците го обявява за „сензационния американски млад
евангелист”. Привлича вниманието на възрастния вестникарски барон Уилям
Рандолф Хърст, харесал яростния антикомунизъм в неговите проповеди.
Твърди се, че от имението си в Сан Симеон, Калифорния, Хърст издал заповедта:
2

Лемюел Нелсън Бел (1894–1973) – американски лекар, служил като презвитериански мисионер в Китай от
1916 до 1941 г. Б. пр.

3
Уилям Рандолф Хърст (1863–1951) – американски бизнесмен и издател на вестници, създател на най-голямата медийна империя в Америка през първата половина на ХХ век., приеман за един от създателите на
жълтата преса. Известен с националистическите си и по-късно антикомунистически възгледи, на два пъти е
избиран за депутат в Американския конгрес от Демократическата партия, а през 1904 г. неуспешно се кандидатира за президент. Прототип на главния герой във филма на Орсън Уелс „Гражданинът Кейн”. Б. пр.
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„Напомпайте Греъм”.
„Вестниците на Хърст ми донесоха голяма публичност, другите ги последваха”,
признава Греъм години по-късно. „Внезапно думите на един проповедник бяха по
вестникарските заглавия, а това увеличи и посвещенията на Христос.” Проповедите му започват да бъдат следени и от списанията Тайм, Нюзуик, и Лайф.

Неговите „кръстоносни походи”
След което Били Греъм поема на път със своите „Походи за Христа”. През 1957 г.
събира над 2 милиона души на поредица от срещи в продължение на 16 седмици в
„Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк. Сетне походите стават международни: един
от тях, в Западна Германия, е предаван на живо по телевизията в 10 европейски
държави. През 1996 г. проповядва пред почти 1 милион души в Лондон.
С популярността нарастват и критиките срещу него, обвиняват го, че тълкува
Писанието твърде буквално. Казвал е пред своите слушатели например, че раят
е физическо място, макар и не задължително в тази слънчева система.
Още преди това обаче той е изоставил практиката, често срещана сред южните фундаменталисти, проповедите да бъдат само пред расово сегрегирани
аудитории. Отказва да „проповядва по законите Джим Кроу”4, а през бурното
десетилетие на 60-те прави няколко „посещения за расово помирение” в Юга.
Били Греъм обещава на донорите, че всички средства ще бъдат ползвани за
походите, а каквото остане, ще бъде управлявано от неговата асоциация. Освен разходите за себе си иска „заплатата на един относително добре платен
местен проповедник”, или около 50 000 долара през 1980 г. (което се равнява на
около 160 000 годишно в наши дни). Счетоводството на Асоциацията винаги е
било открито за проверки.
Поддържайки фискална прозрачност и лична почтеност – придържа се към правилото никога да не остава насаме с друга жена освен със съпругата си – Били
Греъм успява да се предпази от скандали, свързани със секс или пари, довели през
80-те години до компрометирането на други евангелисти или религиозни проповедници като Джим Бакър и Джими Суагарт.
Семейство Греъм живее в планинско имение от 200 акра в Монтрийт, Северна
Каролина. Съпругата му, Рут Бел Греъм, почина през 2007 г. Те имат двама синове – проповедниците Уилям Франклин III и Нелсън Греъм, известен като Нед; три
дъщери – Вирджиния Чивиджиан (известна като Джиджи), Ан Греъм Лоц и Рут
Греъм Макинтайър, както и множество внуци и правнуци.

4
Законите „Джим Кроу” – име, с което се обозначават законите за расовата сегрегация в южните американски щати. Б. пр.
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Близост с президенти
Редица президенти търсят близостта на Били Греъм, като особено настоятелен е Линдън Б. Джонсън. Били Греъм гостува често на Роналд Рейгън, а през януари 1991 г. Джордж Буш-баща го кани да пренощува в Белия дом непосредствено
преди американските бомбардировки в Ирак. Бил Клинтън го кани да прочете
молитвата при встъпването си в длъжност през 1993 г.
Президентът Джордж Буш-син споделя, че като младеж, тъкмо след една разходка с Били Греъм в имението на семейство Буш в Кенебънкпорт, решил да се
отнесе по-сериозно към вярата и да спре алкохола. Президентът Барак Обама
посети Греъм в дома му в Северна Каролина през 2010 г.
Веднага след смъртта на Били Греъм бившият президент Джими Картър заяви,
че смята Греъм за свой съветник и приятел, и добави, че проповедникът „оказа огромно влияние върху моя духовен живот”. А президентът Тръмп реагира в
Туитър: „Почина ВЕЛИКИЯТ Били Греъм. Нямаше втори като него! Ще липсва на
християните и на всички религии. Специален човек”.
От всички президенти Били Греъм беше най-близък с Никсън. Двамата се срещат
за пръв път в началото на 50-те години, когато Никсън е сенатор от Калифорния.
Като вицепрезидент, Никсън изнася реч пред множеството, събрано на стадиона на
„Янките”, на заключителната среща от Кръстоносния поход в Ню Йорк през 1957 г.
По време на президентската кампания през 1960 г. Греъм, макар и регистриран
демократ, активно подкрепя републиканеца Никсън и го съветва в кампанията му
срещу сенатора Джон Ф. Кенеди, католик. Притеснен, че администрацията на Кенеди може да изпадне под влиянието на Ватикана, Били Греъм събира трийсетина
протестантски лидери на среща, на която обсъждат как той да бъде победен.
Подкрепя Никсън и в президентската надпревара през 1968 г. и дори се съгласява това да се използва в телевизионните реклами. Прочита и молитвите при
встъпването на Никсън в длъжност през 1969 г., което дава основание да бъде
наречен неформалният капелан на Белия дом.
Греъм твърди, че си остава в „неведение” около бурята, задала се покрай „Уотъргейт”. С разрастването на скандала, когато започват да излизат разкритията
за подслушването и прикриването му от Белия дом, Били Греъм предпочита да
замълчи, припомнят неговите критици.
През 1982 г. си навлича и критиките на администрацията на Рейгън, когато
след посещение в Съветския съюз защитава идеята за глобално ядрено разоръжаване. Тогава той посещава руски църкви, а с коментара си, че не е видял
доказателства за религиозни репресии от съветските власти, си навлича гнева
на вярващите консерватори в Съединените щати.
Тъкмо в този период, тоест през своето шесто десетилетие като евангелист,
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Били Греъм и неговата организация се обръщат към новите технологии. През
1986 г. използва пряка сателитна връзка от Париж, за да проповядва едновременно в около 30 френски града. А по време на похода в Сан Хуан, Пуерто Рико, през
1995 г. разширява сателитното си покритие почти шест пъти. Греъм разчупва
традицията, посещавайки и места, където религиите официално са потискани,
включително Китай и Северна Корея.
Първата от неговите 30 книги, озаглавена Мир с Бог, е публикувана през 1953 г.;
последната – На прага на дома, е от 2011 г. Греъм, както и повечето консервативни проповедници от неговата епоха и поколение, разглежда еднополовите
връзки като „грях”. Но за разлика от културните бойци, които го наследиха, той
рядко говори за хомосексуалността, а осъждането  не е сред водещите теми
в неговите проповеди.
Притиснат да изкаже мнението си по еднополовите бракове, той каза, че предпочита да остане верен на Евангелието. Веднъж, в проповед в Охайо през 1993 г.,
отбеляза, че е възможно болестта СПИН да е „Божие наказание”, добавяйки: „Не
мога да съм сигурен, но така мисля”.
Две седмици по-късно направи крачка назад: „Вярвам, че Бог наказва всички грехове… но СПИН е болест, от която хората страдат, и тя не е част от това
наказание. Да се твърди, че Бог наказва хората със СПИН, би било много грешно
и много жестоко. Бих искал да кажа, че много съжалявам за думите си”.
Евангелистката асоциация на Били Греъм продължава да организира неговите
„кръстоносни походи”. Тя ръководи и глобалната радиопрограма на Били Греъм
„Решителният час” и съответните телевизионни програми, обучава хиляди евангелисти и мисионери, издава списание Решение. Група за бързо реагиране е готова във всеки миг да изпрати проповедници в райони на бедствие.
Как всичко това е станало възможно, си остава загадка и за самия Греъм. В
своята автобиография той пише: „Често съм казвал, че когато отида на небето, първото, което ще направя, е да попитам: Защо мен, Господи? Защо избра
едно фермерско момче от Северна Каролина да проповядва пред толкова много
хора, да има такъв прекрасен екип от сътрудници и да бъде малка част от Твоето дело през втората половина на ХХ век?”.
„Много съм мислил по този въпрос – добавя той, – но също така знам, че само
Бог знае отговора.”
Източник – Ню Йорк Таймс, 21 февруари 2018 г.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Радостин Марчев

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ
БИБЛЕЙСКИЯ ТЕКСТ И НАУЧНИТЕ
ДОСТИЖЕНИЯ В КАЛВИНОВАТА
ЕГЗЕГЕТИКА НА ПЪРВА ГЛАВА ОТ
КНИГА БИТИЕ
Жан Калвин публикува своя коментар върху книгата Битие през 1554 г. Наред с
характерната за него яснота и красота на израза, няколко неща веднага правят впечатление. На първо място, според стандартите на времето си Калвин
е изключително прецизен в своето тълкуване. Освен че използва директно еврейския текст, той постоянно се позовава на различни преводи – вкл. гръцки.
Освен това в добавка към мненията на редица свои съвременници той познава и
постоянно използва творенията на църковните отци, еврейската тълкувателна
традиция и дори някои езически философи. Вследствие на това коментарът му
често приема формата на диалог с тези допълнителни източници, които играят
ролята на събеседници, с които той разговаря, слуша и отговаря. Калвин далеч
не винаги се съгласява с тези мнения – той е ярък самостоятелен ум, който има
своя позиция, която умее да отстоява. Тя обаче не е упорита и невежа, а винаги
е претеглена, обоснована и добре информирана. Именно този ерудиран диалог
с християнската древност и съвремие е нещо особено характерно и ценно за
коментарите на Калвин.
На второ място, коментарът на Калвин демонстрира зрелостта на новия подход
към библейските текстове, станал характерен за протестантските кръгове.
Още от самото начало той категорично и безкомпромисно отхвърля алегорич-
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ната егзегетика и последователно търси буквалното историко-граматическо
значение на текста. Буквално обаче за Калвин по никакъв начин не е синоним на
буквалистично. Той разбира начина, по който работи езикът, и редовно отчита
естеството на различните езикови изразни средства, използвани от автора.
Той дори отива по-надалеч – анализирайки текста, Калвин е готов да признае, че
дадена мисъл е вярна, но все пак да не е сигурен, че Моисей е имал това наум,
когато е писал текста:
„Аз не настоявам дребнаво на частиците ( בbeth,) и כ, (caph) и не зная има ли
нещо здраво в мнението на някои, които твърдят, че това е казано, понеже Божият образ бил единствено сянка в човека, докато той не достигне до своето
съвършенство. Само по себе си това е вярно, но не зная дали това е минавало
през ума на Моисей.”1
Това определено е доста сложна егзегетика.
На трето място, Калвин е много методичен и точен, като в същото време е
безапелационно посветен на верността на текста до най-малките детайли.
Неговият анализ на въпроса защо Моисей използва в ст. 1 името Елохим, което
е в множествено число, е много показателен за цялостния му метод, последователно прилаган по-нататък в целия коментар:
„Бог. Моисей използва думата Елохим, съществително в множествено число.
Оттук се изказва мнението, че са споменати и трите лица на Бога. Но тъй
като за доказателство на нещо толкова велико това ми се струва от малка тежест, аз няма да настоявам на думата, а по-скоро ще предупредя читателите
да внимават за подобни добавки. Те смятат, че тук имат свидетелство срещу
арианите, за да докажат божествеността на Сина и Духа, но в същото време
се излагат на грешката на Савелий, понеже по-нататък Моисей казва, че Елохим е говорил и Духът на Елохим се е носел над водите. Ако предположим, че се
имат предвид три лица, между тях не би имало разграничение. Понеже би следвало както, че Синът е роден от Себе Си, така и че Духът не е на Отца, а на
Самия Него. За мен е достатъчно множественото число да показва тези сили,
които Бог използвал при създаването на света. Освен това аз признавам, че Писанието, макар да говори за множество сили на Бога, все пак винаги ни насочва
към Отца и към Неговия Син и Дух, както ще видим след малко. Но абсурдите,
за които аз споменах, не ни позволяват да изопачим това, което Моисей просто
казва за Самия Бог, пренасяйки го към различните лица на Божеството. Все пак
поради специфичните особености на самия текст аз смятам, че не може да има
съмнение, че тук на Бога е приписана една титла, изразяваща тези сили, които
преди това по някакъв начин са съществували в Неговата вечна природа”.
На четвърто място, Калвин е сравнително консервативен в своето тълкуване и
1
Всички цитати в тази статия са от Calvin, John. Commentaries of the first book of Moses called Genesis. Translated from the original Latin, and compared with the French edition, by the rev. John King. Последно влизане на
13.01.2018 в http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom01.i.html. Преводът от английски език е мой.
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приема библейския текст доста буквално. За него няма съмнение, че светът е
създаден за 6 буквални дни по 24 часа, рибите и птиците произлизат от водата,
потопът е бил всемирен и т.н., и той не допуска и капка съмнение в достоверността на разказа. Два примера доста добре илюстрират това.
Когато говори за създаването на светлината без слънце и луна, Калвин приема
текста напълно буквално и като неподлежащ на съмнение факт и търси обяснение
защо това е направено по този начин. Според него целта на Бога е била да ни
научи да не свързваме светлината единствено с нейните вторични причини – слънцето и луната – които Той използва като Свои инструменти. Ако направим това
(както са склонни да правят хората), ние ограбваме славата на Бога и Го превръщаме в някой, който има нужда от нещо извън Себе Си. Калвин повтаря същото
още веднъж и когато Битие казва, че растенията са създадени преди светилата.
Отново, когато разглежда създаването на птиците и рибите от водите, той го
приема буквално и пита защо да не бъде така, категорично отхвърляйки възражението на несъгласните с това.
„Все пак, изглежда, противоречи на разума птиците да са произлезли от водата
и това е използвано от придирчивите хора като повод за клевета. Но макар да
изглежда, че няма друга причина, освен че така се е видяло угодно на Бога, трябва ли ние да оспорваме Неговото решение? Защо да не е законно за Този, Който
създал света от нищото, да създаде птиците от водата? И какъв по-голям абсурд, моля ви, има създаването на птиците от водата от това светлината да
бъде създадена от тъмнината? Затова нека тези, които толкова арогантно нападат своя Създател, да погледнат към Съдията, Който ще ги сведе до нищо.”
В същото време Калвин очевидно се стреми да гледа на библейския текст от
колкото е възможно повече страни. За тази цел той се опитва да бъде, доколкото е възможно, информиран за научните виждания на естествените науки,
които нерядко свързва със своята егзегетика. Виждаме това в приведените
по-горе примери. Така, говорейки за светлината, съществуваща без слънце и
луна, и за първите 3 дни и нощи, Калвин споменава факта, че докато едната
„страна” на света е ден, то другата е нощ, и пита така ли е било и през тези
първи, „аномални” дни или не?
„Освен това от контекста е сигурно, че светлината била създадена по такъв
начин, че да се сменя с тъмнината. Но можем да попитаме дали светлината
и тъмнината се сменяли по ред по целия свят, или тъмнината се намирала на
едната страна на света, докато светлината на другата. Все пак няма съмнение, че бил определен ред за тяхната смяна, но дали било навсякъде ден по едно
и също време и навсякъде нощ, аз оставям нерешено, нито пък е твърде необходимо да знаем.”
При втория пример, създаването на птиците от водата, той отново, макар и
едва на второ място, търси научни доводи, с които да подкрепи верността на
библейския текст.
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„Все пак, ако трябва да използваме човешки размишления, ние знаем, че водата
има по-голям афинитет към въздуха, отколкото към земята.”
Същото виждаме и на други места, например при Божиите действия на втория
творчески ден:
„Нека водите… да се съберат. Това също е едно забележително чудо, че водите
чрез своето отдръпване освободили място за обиталища на хората. Понеже
дори философите признават, че естественото място на водите било да покриват цялата земя, както Моисей казва, че са правили в началото, първо, понеже,
бивайки елемент, те трябва да са кръгли и понеже този елемент е по-тежък
от въздуха и по-лек от земята, той трябва да покрива последната по цялата 
обиколка. Но това, че моретата били събрани на едно място, сякаш на купчини,
изглежда свръхестествено.”
Съдейки по тези примери, някой може да заключи, че Калвин се интересува от
науката единствено като един вид допълнително апологетично средство, чрез
което може да защити верността на библейския текст и своето тълкуване
на последния. Това обаче би било грешка. Взаимоотношенията между науката и
Библията в мисленето на Калвин са много по-сложни. Може би най-важната концепция в тази връзка е Калвиновата (макар че тя всъщност съвсем не започва
от Калвин) идея за приспособяването. Откриваме я за първи път в неговия коментар на въпроса защо Моисей говори за вечер и утро вместо за утро и вечер,
както е обичайно за нас.
„По-нататък, той започва деня според обичая на неговия народ, с вечерта. Излишно е да спорим дали това е най-добрият и удачен ред, или не. Ние знаем, че
тъмнината предшествала самото време и когато Бог отнел светлината, Той
завършил деня. Аз не се съмнявам, че най-древните отци, за които настъпването на нощта било краят на един ден и началото на друг, следвали този ред.
Макар Моисей тук да няма за цел да предписва правило, чието нарушаване би
било престъпление, все пак (както казахме) той приспособява своя разказ към
приетия обичай.”
Тук Калвин просто казва, че такава е била практиката на евреите и Моисей
пише според техните виждания, приспособявайки речта си към своите първи
читатели.
Малко по-нататък той казва нещо много подобно:
„Но изглежда безсмислено за Бога да се обръща към рибите и влечугите. Аз
отговарям, че е използван този начин на говорене, понеже той може да бъде
разбран по-лесно.”
Трети пример виждаме в неговата идея за създаването на света в продължение
на шест буквални дни:
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„Тук явно е показана грешката на тези, които твърдят, че светът бил създаден
в един миг. Понеже е твърде голямо объркване да се твърди, че Моисей разделил това, което Бог усъвършенствал изведнъж в продължението на 6 дена с
единствената цел да предаде някакви наставления. Нека по-скоро да заключим,
че Самият Бог използвал шест дена, за да приспособи Своето дело към способностите на хората. Ние с лекота пренебрегваме безкрайната Божия слава,
която блести. Откъде идва това, ако не от крайната ни глупост да осъзнаем
Неговото величие? Междувременно суетността на нашите умове ни тегли към
нещо друго. За да поправи този недостатък, Бог приложил най-удачното лечение,
когато разделил сътворението на света на последователни етапи, за да може
да прикове вниманието ни и да ни убеди, сякаш полагайки ръката Си върху нас,
да се поспрем и да помислим.”
Калвин се противопоставя на учението на древната Александрийска школа, че
целият свят е бил създаден за един миг, но това е било обяснено от Моисей чрез
шест дена, за да бъдат читателите поучени. Той прави това по много интересен начин. От една страна, Калвин отново утвърждава буквалността на дните
като реални периоди от 24 часа. От друга, той вижда в това единствено ново
приспособяване към нуждите на читателите – понеже, ако всичко беше станало
в един миг, вниманието на суетния човешки ум не би се задържало дълго върху
това и би пропуснало Божията слава.
Така става ясно, че за Калвин приспособяването означава изборът на Бог да
комуникира с хората по начин, който взема под внимание тяхното положение и
позволява откровението да бъде разбрано. То може да бъде приспособяване на
начина, по който Бог действа (например изборът Му да твори в 6 дена по 24
часа) или говори (например изказът вечер и утро, който е бил характерен за
първоначалните читатели/слушатели).
Това обаче далеч не е всичко, което Калвин има да каже за Божието приспособяване към човешките способности. Когато четем неговите обяснения за
значението на Битие 1:6-8, се натъкваме на един от най-интересните пасажи
в целия коментар:
„Моисей обяснява специалната полза от този простор като разделянето на вода
от вода, от което произлиза голяма трудност. Понеже изглежда противно на
здравия разум и напълно невероятно над небето да има води. Поради тази причина някои прибягват до алегория и философстват относно ангелите, но това
е напълно встрани от целта. Понеже според мен сигурен принцип е, че тук не
се говори за нищо друго освен за видимата форма на света. Тези, които желаят
да учат астрономия и други неясни науки, нека да търсят на друго място. Тук
Божият Дух учи всички човеци без изключение на това, което Григорий казва неправилно и напразно относно статуите и картините, но което е вярно приложимо към историята на творението, а именно, че това е една книга за неучените.
Следователно нещата, които говори, служат подобно на декорите в театъра,
които Той поставя пред очите ни. Затова аз заключавам, че водите над простора, за които се говори тук, са това, което грубите и неучените могат да
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схванат. Твърдението на някои, че те приемат чрез вяра това, което четат за
водите над небесата, независимо от нашето невежество относно тях не е в
съгласие с намерението на Моисей. И наистина всякакво по-нататъшно изследване на един въпрос, който е ясен и открит, е излишно”.
Три неща заслужават специално внимание. Първо, според Калвин Моисей твърди,
че целта на простора е да се раздели вода от вода, т.е. водите над простора
от тези, които са под простора. Науката обаче е категорична, че над „простора” (в смисъла, в който Калвин разбира и обяснява думата) няма такива води и
подобно твърдение изглежда „противно на разума и невероятно”. Следователно
ние трябва да търсим някакво друго обяснение. Това, което Калвин на практика
прави тук, е да позволява (а) на съвременните достижения на науката и (б) на
разума да определят начина, по който се тълкува библейският текст.
На второ място, той изрично отрича възможността да се придържаме към правилото „просто го вярвай, макар да противоречи на науката и разума и да не
знаем нищо за тези води”. Всъщност според него подобен подход означава да се
изопачи намерението на Моисей:
„Твърдението на някои, че те приемат чрез вяра това, което четат за водите
над небесата, независимо от нашето невежество относно тях, не е в съгласие
с намерението на Моисей”.
Накрая Калвин предлага разрешение: Бог описва не научни факти, а начина, по
който светът е изглеждал на древните хора. Библията не е научен алманах,
учебник, който ни дава научна информация за устройството на вселената. Както живописно се изразява той: „Тези, които желаят да учат астрономия и други
неясни науки, нека да търсят на друго място”. Не, Библията рисува една картина, която не е за учените, така че те да могат да извличат от нея научни
факти и по този начин да потвърдят своята вяра в Писанието, а за неучените,
понеже е разбираема за тях. Това, което Библията иска да каже според Калвин,
е, че има вода под небето (реки, езера, морета) и вода над простора (която пада
под формата на дъжд). Това е всичко. Съзнателно отказвайки да говори на езика
на учените и да изразява точно научните факти, Бог приспособява Своята реч,
слизайки до нивото на „грубите, простите и неучените” хора и говорейки с понятия и по начин, които те могат да схванат.
С това Калвин на практика избягва две противоположни опасности – от една
страна, да вярва на своето собствено тълкуване на Библията, отхвърляйки науката като невярна всеки път, когато тя не е съгласна с него, а от друга, да
нагажда библейския текст така, че да пасва на последната научна мода.
Той казва нещо много подобно, когато говори за създаването на слънцето и
луната. В описанието на Моисей не се крие шифровано, тайно знание, а съвсем
обикновени неща, които са разбираеми дори за неучените и обикновени хора.
„Трябва да помним, че Моисей не говори с философска точност за скрити тайни,

62

2018 / брой

2 (129)

но за нещата, които могат да бъдат видени навсякъде дори от неучените и които са за обикновена употреба.”
Начинът, по който Калвин се изразява, ясно показва, че макар да не използва
съвременното понятие „феноменологичен език” (т.е. език, който описва нещата
такива, каквито те изглеждат с невъоръжено око), той разбира и приема идеята:
„Понеже тук Моисей се обръща към нашите сетива, така че познанието за
Божиите дарове, на които се наслаждаваме да не се изплъзне. Затова, за да
схванем идеята на Моисей, не е от полза да се издигаме по-високо от небесата.
Нека просто да отворим очите си и да видим тези светила, които Бог е запалил
за нас, които сме на земята”.
С други думи, Моисей описва сътворението на света така, както нещата изглеждат на наблюдаващия ги човек, а не според тяхното пълно научно съответствие или според някакви научни теории. Калвин предупреждава, че не трябва
да се опитваме да извличаме научни теории от разказа в Битие и да търсим
строга научна точност:
„Затова, за да схванем идеята на Моисей не е от полза да се издигаме по-високо от небесата … По този начин (както вече отбелязах) нечестието на тези
хора е достатъчно порицано, които обвиняват Моисей, че не говори с по-голяма
точност. Понеже, тъй като е богослов, той говори на нас, а не на звездите.
Нито всъщност той не е знаел факта, че луната няма достатъчно светлина, за
да осветява земята, ако не вземе от слънцето, но сметнал за достатъчно да
каже това, което ние всички можем ясно да видим, че луната за нас е източник
на светлина”.
Кратката дискусия за това дали Луната има своя собствена светлина или не,
в която се впуска Калвин, е забележителна в няколко отношения. Едва ли може
да се отрече, че реформаторът е повлиян в своето виждане от твърденията на
библейския текст, че Луната действително свети. Той обаче много интересно
комбинира своята егзегетика с научните виждания на своето време. Макар да е
скептичен към твърденията, че Луната е черно тяло, което не излъчва светлина, той аргументира своя скептицизъм с традиционните, водещи своето начало
още от Аристотел разбирания за елементите, а не с простото позоваване на
библейския текст. Освен това Калвин е готов да съвмести твърденията на
Библията с твърденията на астрономите – Луната наистина не притежава
достатъчно собствена светлина и взема част от светлината си от Слънцето.
По този начин той отново дава право на науката да помага в тълкуване на
библейския текст.
„Нито всъщност той не е знаел факта, че луната няма достатъчно светлина,
за да осветява земята, ако не вземе от слънцето, но сметнал за достатъчно да
каже това, което ние всички можем ясно да видим, че луната за нас е източник
на светлина.”
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Можем с доста голяма доза сигурност да кажем, че ако Калвин живееше днес и
знаеше, че Луната наистина е тъмно тяло, което не свети и взема не част, а
всичката светлина, която отразява към земята от Слънцето, това по никакъв
начин не би било проблем за него и той би го приел и адаптирал към своя коментар.
Но разглеждайки библейския текст, свързан с небесните светила, Калвин отива
дори по-нататък. Той не се страхува да каже в прав текст, че съществуват
различия между твърденията на Моисей и на астрономите. И отново, както
прави и в други случаи, той приема последното за истина, без да го поставя под
съмнение, след което обяснява смисъла на думите в Битие в съгласие със сигурно установените научни факти.
„Моисей говори за две големи светила, но астрономите са доказали чрез убедителни причини, че звездата Сатурн, която поради голямата си отдалеченост
изглежда малка, е по-голяма от луната. Тук лежи разликата: Моисей пише на
популярен език за неща, които без наставление обикновените хора, надарени със
здрав разум, са способни да разберат. Но астрономите изследват с голям труд
това, което интелектът на човешкия ум може да разбере… Нито пък Моисей
желае да ни отдалечи от подобни търсения, пропускайки нещата, които са свойствени на това изкуство. Понеже той е бил поставен за учител както на неучените и грубите, така и на учените и не е можел по друг начин да изпълни своето
задължение, освен като прибегне до този чуден начин на наставление. Ако беше
говорил за неща напълно непознати, неучените биха казали, че тези предмети
са отвъд техните възможности. Накрая, тъй както Божият Дух е установил
едно училище за всички, не е странно, че Той избира най-вече тези предмети, които биха били разбираеми за всички. Ако астрономът изследва действителните
размери на звездите, той ще открие, че луната е много по-малка от Сатурн. Но
това е донякъде неясно, понеже на вид изглежда другояче. Затова Моисей избира
да пригоди думите си към обичайната употреба.”
Калвин не вижда проблем в това разминаване между науката и описанията на
Моисей. Двете просто имат различни цели, затова човек трябва да цени и да се
ползва от науката, без да смята, че тя се противопоставя на Писанието (самата идея за Калвин изглежда недопустима). Ако учените открият нещо, което
изглежда различно, има начин това да бъде обяснено – но този начин не е нито
като твърдим, че науката греши, нито като приемем, че Битие трябва да се
чете като научна книга. Калвин дава ясно да се разбере, че нито едно от двете
неща не е приемливо. По-скоро вярващите трябва внимателно да се запитат
какъв език и изразни средства използва Писанието и какви цели си поставя, и по
този начин да разберат неговото истинско значение, без да бъдат подвеждани
от един буквалистичен прочит и въвличани в напълно ненужни битки с науката.
„Но астрономите изследват с голям труд това, което интелектът на човешкия
ум може да разбере. Все пак това изследване не трябва да бъде осъждано, нито
науката да бъде отхвърляна, така както някои фанатици са склонни дръзко да
отхвърлят всичко, което им е неизвестно. Понеже астрономията е не само
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приятна, но също така е и полезно тя да бъде познавана. Не може да се отрече,
че това изкуство разкрива великата Божия мъдрост. Затова като разумни хора
ние трябва не само да почитаме тези, които увеличават разумното познание по
тези въпроси, но и тези, които имат свободно време и способност, не трябва
да пренебрегват подобни упражнения. Нито пък Моисей желае да ни отдалечи
от подобни търсения, пропускайки нещата, които са свойствени на това изкуство.”
От всичко, казано дотук, можем съвсем накратко да изведем следните обобщения и изводи:
– Калвин познава начина, по който работи езикът и изразните средства, които
той използва, и по този начин, макар да е богословски доста консервативен
и изключително прецизен егзегет, търсещ буквалното, историко-граматическо
значение на текста, неговото тълкуване не е буквалистично.
– Бог комуникира с хората по разбираем за тях начин. Макар да стои безкрайно
по-високо и да знае всичко, Той слиза на човешкото ниво и по този начин предава
Своето откровение. Калвин нарича това „приспособяване” и тази идея е ключова
за разбиране на неговото виждане за откровението.
– Пряко следствие от концепцията за Божието приспособяване към човешките
способности е очакването книгата Битие да следва идеите на древните хора, а
не съвременното научно знание. Казано по друг начин, тя има свои първоначални читатели, за които егзегетът от XVI (така както и от XXI ) век следва да
държи сметка.
– Книга Битие не е научен алманах, който говори на научен език и е съобразена
с нашите прецизни научни дефиниции и точност. Да имаме подобни очаквания
към нея означава да направим груба тълкувателна грешка още преди да сме започнали своето изучаване.
– Книга Битие не разкрива скрити, научни тайни, много преди те да са станали
известни. По-скоро тя е книга, която говори на неучените и обикновените хора
за нещата така, както те изглеждат с невъоръжено око. Макар да не използва
съвременното понятие „феноменологичен език”, Калвин добре разбира и признава
идеята, която стои зад него.
– Разумът и науката имат своя дял в тълкуването на библейския текст. Ако ги
пренебрегнем, ние няма да тълкуваме толкова добре, колкото бихме могли.
– Макар науката никога да не противоречи на Писанието, принципът „просто
вярвай, независимо че науката казва обратното” за Калвин показва не по-голяма
духовност, а по-голяма глупост и изопачаване на библейския текст.
Какво е значението на всичко това за нас, хората от XXI век? Очевидно е, че
подхождайки сериозно към Калвин като тълкувател на Битие 1, повече не е въз-
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можно да се позоваваме по един повърхностен и подвеждащ начин на неговата
подкрепа. Не е възможно например да казваме, че понеже говори за сътворение
в рамките на 6 дни по 24 часа, той стои на страната на съвременните младоземни креационисти повече, отколкото да твърдим, че днес би настоявал, че
Луната притежава собствена светлина. Отчитайки характеристиките на Калвиновата егзегетика е съвсем възможно да се окаже, че неговите презумпции и
работни принципи са не само различни, а направо несъвместими с тези на голяма част от днешните защитници на това виждане. По същата причина Калвин
може да се окаже сериозно предизвикателство за голяма част от популярната
апологетика, с която мнозина християни са свикнали да работят – често приемайки, че по този начин са верни не само на Библията, но и на историческото
християнство.
Днес ние сме изправени пред редица въпроси, които просто не са съществували
по времето на реформатора от Женева. Какво той би казал за тях, можем единствено да спекулираме. Но вглеждането в принципите, извлечени от неговите
писания, може да ни даде някои насоки. Дори те да не сочат натам, накъдето
предполагаме или желаем, със сигурност си заслужава да помислим над тях.
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Рудолф Прокши

РЕФОРМИТЕ В РУСКАТА
ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА СЛЕД
ПОМЕСТНИЯ СЪБОР ОТ
1917/18 Г.: ЗАБРАВЕНИ –
ЗАБРАНЕНИ – НЕВЪЗМОЖНИ?
Предварителни забележки
1.

По време на моите продължителни пребивавания в Москва през последните
четири години се научих да ценя и обичам хората тук и особено Православната църква. При различни поводи в Германия, Австрия и Швейцария винаги
съм настоявал за разбиране към Русия, нейните хора и най-вече към Православната църква. Ако днес правя някои критични забележки, то те не са в
противоречие с моето принципно уважение към Източната традиция, а са
израз на моята загриженост по отношение на някои тенденции, които ми
изглеждат проблематични.

2. Разбира се, съзнавам, че като чужденец и католик винаги ще бъда външен
наблюдател, а не лично засегнат. Ала аз съм един от тези, които с любящо сърце, с голям вътрешен интерес и да се надяваме, с известна критично-обективна дистанция проследява всички тенденции и се опитва да разбере най-новата история на страната, на хората и на Църквата.
3. Говоря тук като вярващ християнин и свещеник, който е загрижен за бъде-
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щето на своите братя и сестри в Руската православна църква и особено за
единението на всички християни. Съзнавам напълно, че моят принос може да
е само малко късче в мозайката по трудния и продължителен път към единението на всички християни. Въпреки това мисля, че са нужни тъкмо безброй
много малки мозаечни късчета, за да бъде постигнато някога цялото, към
което се стремим, а именно единението на Църквата.
Бих искал мислите ми да бъдат разбрани в този контекст, надявам се те да
бъдат добре приети и моля за снизхождение заради произношението ми на руски
език.

Дискусията за реформите в началото на ХХ век
Позволете ми първо с няколко щриха да припомня достатъчно известни факти.
Погледнат отвън, образът на Църквата в края на ХIХ век е много впечатляващ.
Като държавна църква тя има висока позиция в обществено-политическия живот, броят на постъпващите в мъжките и женските манастири е впечатляващ,
а Църквата продължава да заема важно място в живота на много хора. Ала при
по-внимателен анализ на тогавашната ситуация става ясно, че много кръгове
от населението, преди всичко интелигенцията, по различни причини са дистанцирани и критични спрямо Църквата. Нерядко това води до недоволство, което
при едни се изразява в известна летаргия и резигнация, а при други – в мобилизацията на нови сили, което води до дух на оптимизъм и повик за всеобхватно
обновление на Църквата. Когато след абдикацията на цар Николай II става възможно свикването на дългоочаквания и подготвян събор, надеждите към този
събор, който се свиква за пръв път след 200 години прекъсване, са много големи.
Признаването на представителите на миряните и свещениците за участници в
събора с право на глас е признак колко силно Църквата се стреми към всеобхватен и задълбочен процес на реформи.
В днешните оценки за Поместния събор от 1917/18 г. в църковни публикации наистина се говори за едно грандиозно историческо събитие, ала най-често тази
констатация се ограничава до възстановяването на патриаршеския статут,
без да се споменават други, включително и пастирски, реформаторски задачи.
Затова ми се струва важно да се спра на някои и до днес нерешени въпроси,
повдигнати от тогавашната дискусия. В рамките на Поместния събор от юни
1988 г. смоленският и калининградски митрополит Кирил изнася доклад, озаглавен Статут на Руската православна църква, в който за Събора от 1917/18 г.
той казва: „Съборът представлява единствен по рода си в цялата история
на Руската православна църква синодален процес, процес, в който изтъкнати
представители на църковната йерархия, на свещенството, на монашеството и
миряни участват в една свободна и творческа дискусия. И макар решенията на
събора да не са осъществени в практиката, в църковното съзнание те винаги
са имали особен авторитет, запазили са в известен смисъл своя нормативен
характер”.
Бих искал да се спра на някои пасажи от този цитат, защото ми изглеждат
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много важни за последващите изводи. Тогава „изтъкнати представители на църковната йерархия, на свещенството, на монашеството и миряни” са участвали в
„свободна и творческа дискусия”. Решенията на събора винаги са имали „особен
авторитет, те са запазили в известен смисъл своя нормативен характер”.
След няколко години интензивна работа с архивните материали от Поместния
събор през 1917/18 г. мога само да потвърдя изказването на митрополита. Ако
се четат внимателно протоколите и стенограмите, при отделните дискусии
прави впечатление, че – особено в комисиите – тогава, за разлика от днес, не е
имало теми табу, а всеки член е можел свободно и открито да изрази личното
си мнение. Във всяко изказване ясно се забелязва, че в своята искрена битка за
едно добро решение ораторът в края на краищата винаги е загрижен за необходимото обновление на Църквата. Защото всички тогава са единни, че процес на
реформи е задължително необходим. Разбира се, за едните исканите реформи са
твърде предпазливи, за другите те отиват твърде далеч. Така често се стига
до противоположни възгледи и предложения, което е напълно обяснимо с оглед
членовете на събора, които са от всички слоеве на населението и с различно
ниво на образование. Ала като цяло – във всеки случай за мен – е видим един общ
дух, който позволява свободен и творчески дебат. И тъкмо този дух ми липсва
понякога в днешните дискусии за обновление на Православната църква, ако те
изобщо се водят и ако не са осуетени изначално „от горе” чрез определени
мероприятия. (В скоби трябва честно да допълня, че този открит диалог без
страх по някои въпроси, които днес силно вълнуват хората, ми липсва и в моята
собствена църква.)

Нови шансове и опасности след Промяната
Политическата промяна в края на 80-те и началото на 90-те години донесе за
Руската православна църква нови и неподозирани възможности, за които тя преди няколко десетилетия не би посмяла да мечтае. С респект и уважение може
да се установи без уговорки: през изминалите десет години Църквата постигна
много за възстановяването на православните общини, и то не само в материален план с възстановяването на храмовете и параклисите, но и в изграждането
на учебни заведения за свещеници и в църковното обучение за миряни. Разбира
емо е, че все още има големи дефицити в образованието на свещениците, и това
се вижда и разбира и от църковното ръководство.
Ала няма ли важни неща, що се отнася до общото ситуиране на Църквата в обществения живот, за които до днес по-скоро не се говори или се говори твърде
малко?
„Спомни си стародавните дни, помисли за годините на предишните поколения!”
(Второзак. 32:7)
Можем ли просто да прескочим 70 години комунистическа тирания, без да проучим ролята на Църквата в тази епоха?
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Хиляди са убити или прекарват дълги години в най-тежки условия в затвори или
лагери заради изповядването на своята вяра. Вероятно хиляди не дават външен
израз на вярата си поради страх от преследване, а я носят само в своите сърца. Ала е имало и такива, които сътрудничат с новите властници и по този
начин нанасят големи вреди на Църквата като цяло. Въз основа на днешния
достъп до източници и документи в различни архиви си струва историята да
се проучи почтено, без да се потулват или преувеличат факти. Със сигурност
понякога са правени грешки, предполага се, с добро намерение. (По този повод
си спомням едно писмо на архиепископа на Виена кардинал Инницер от 1938 г.,
което той подписва с поздрава „Хайл Хитлер”, за да привлече на страната на
Католическата църква новите властници, които тъкмо са нахлули в Австрия.
Последвалият ход на историята показва, че това е било грешка.) Не става дума
да се клеветят йерарси и сановници, да се произнасят присъди или да се съдят
(те трябва, по наше убеждение, сами да поемат отговорност пред най-висшия
съдия). Ала днес Църквата носи отговорност пред света и хората. Тя трябва да
намери честни и ясни думи, защото в противен случай вярата в нейната мисия
е поставена на карта. При това процесът на помирение с историята, признанието за собствения провал могат да бъдат напълно освобождаващи и окуражителни за едно истинско ново начало.

Къде днес се крият „изкушенията” за Църквата?
a) Призивът „Назад към царизма!”
И тук отново не иде реч това време да се осъжда или възвеличава. В този период без съмнение има положителни и негативни елементи. Ала трябва да се
каже ясно, че няма връщане назад. Историята на човечеството, историята на
Русия е продължила, а също и историята на Бог с Неговата църква. Христовата
църква трябва винаги и във всяко време да пренася освобождаваща и блага вест
за спасението на човечеството в Иисус Христос, Божия Син. В подхода към църковните реформи е необходимо да се разшири погледът и той да се научи да различава неприкосновената основа на вярата на собствената традиция и многото
различни и важни, ала въпреки това обусловени от времето форми на изразяване,
които са се развили в хода на историята и въпреки дългата традиция и дълбокото уважение от страна на част от вярващите накрая са подложени на промяна.
б) Отношението на Църквата към държавата
Днес, във все още несигурния политически ландшафт на Руската федерация,
Руската православна църква представлява безспорно важен фактор на стабилността, но и на политическата власт. Това изисква толкова по-голяма бдителност от страна на Църквата, за да не бъде превзета тя от определени партии,
политически групировки или отделни политици и използвана за техни цели. Тъкмо
в този пункт Църквата трябва с оглед на своята собствена, често много болезнена история, да бъде много внимателна и да се възползва от своето влияние за
благото на хората в тази страна. Вероятно и сред църковните среди е нужен
процес на обучение в едно автентичното разбиране за демокрация.
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в) Отношението към авторитета и властта вътре в собствените структури
Структурата на Църквата не е демократична, а йерархична. Затова – тъкмо в
Църквата, в нейните собствени структури – трябва да се отнасяме много сериозно към словата на Иисус по темата за властта в Евангелието на Матей:
„между вас обаче няма да бъде тъй; но който иска между вас да бъде големец,
нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб” (Мат.
20:26, 27). Силното изтъкване на авторитета на църковнослужителите, от една
страна, и послушанието на подчинените, от друга, крият големи опасности, които трябва да бъдат разпознати и срещу които трябва да има съпротива, ако
властва злоупотреба с властта. Защото голямото уважение към духовния авторитет се корени изначално в едно духовно ниво, в съответствие с един личен
стремеж към усъвършенстване, което обаче се отличава тъкмо със смирение,
скромност и доброта. Това, разбира се, не означава, че в Църквата няма нужда
от ясни и открити решения, които не винаги ще бъдат разбрани от всички. Когато днес много хора тук, в Русия, търсят по-дълбок смисъл и твърда опора в
живота си, то в това се крие голям шанс, но и голяма отговорност.

Важни въпроси от онова време не са решени до днес
Поместният събор от 1917/18 г. засяга смело много въпроси. Малко от тях са
приети като решения, още по-малко са осъществени впоследствие. До днес много от тези въпроси са отворени и актуални, и сигурно ще станат още по-належащи в обозримото бъдеще. Ала тези въпроси – поне така ми изглежда – не се
засягат поради вече цитираната загриженост от разцепление, понякога просто
биват изтласквани, сякаш не съществуват.
Искам да приведа няколко примера, без претенция за пълнота.
–– Мястото на жената в Църквата по мое мнение не е модерна тема за западните църкви, но и на Изток заслужава откровени дебати по същество.
С право някои тенденции на Запад са критикувани остро от православието
и определяни като нравствено-морален упадък. Ала Църквата не бива да си
затваря очите пред моралните отклонения в собствената страна: например
не съм прочел нищо по темата за абортите и как Църквата може да оказва
положително влияние срещу това зло.
–– Богослуженията по своя език, своята продължителност и своята символика
днес са трудно разбираеми за мнозина. Не би ли трябвало да има специален
стремеж да се помогне най-вече на младите хора в днешна Русия да получат
жив достъп до вътрешното изпълнение на богослуженията. Тук не става
дума за евтино нагаждачество или за лекомислено скъсване с традицията.
Несъмнено е необходимо вярващите да се запознаят издълбоко с древните
традиции и форми, ала от друга страна, дали не трябва да се облекчат хората от някои ненужни задължения, които от своя страна възпират мнозина
да се впуснат във вярата.
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–– Приетият на Поместния събор доклад за проповедничеството вижда голямото значение на проповедта в смисъла на наставление и задълбочаване
във вярата. „Църковната проповед по учението на Словото Божие (…) и
указаните църковни канони (…) се явява едно от най-важните задължения на
пастирското служение.” (В първоначалния проект на доклада дори е записано
„най-важното задължение на пастирското служение”.) В дебатите на събора
от 8/21 ноември 1917 г. тогавашният председател на Отдела за богослужение, проповедничество и църковно изкуство архиепископ Евлогий обобщава
изискванията на отдела в четири точки.
1.

Проповедта не бива да е случайно събитие, а трябва да съставлява неотменна и органична част от богослужението.

2. Проповедничеството трябва да е организирано, да зависи не от личните
усмотрения на свещеника и от неговите планове, а трябва да привлича към
своето изпълнение широки църковноенорийски кръгове, които да бъдат организирани в благочинни братства.
3. Проповедничеството изисква особена подготовка на проповедниците.
4. Накрая е необходимо Съборът да се обърне с особено послание към трудещите се на нивата на проповедта.1
Ала как изглежда практиката днес? При моите посещения в Москва обичам да
посещавам различни църкви – проповедта не ми изглежда да е правило във всяко
богослужение. Може би моето впечатление е погрешно – бих се радвал, ако практиката тук се е променила.
–– По въпроса за икуменизма преди около сто години е имало сериозни разговори със старокатолиците и англиканите. В последното заседание на
Поместния събор от 1917/18 г. се стига до заслужаващо внимание решение, което по-късно, за съжаление, е напълно забравено. В него се казва:
„1. Свещеният събор с радост наблюдава искреното стремление на старокатолиците и англиканите към единение с Православната църква въз основа на
учението и преданието на Древната вселенска църква. Той благославя труда
и усилията на лицата, работещи за единението с тези приятелски църкви.
2. Съборът препоръчва на Свещения синод да организира постоянна комисия
с отделения в Русия и зад граница за по-нататъшно изучаване на проблемите в отношенията със старокатолиците и англиканите, с оглед по пътя
на контактите със старокатолиците и англиканите да бъдат преодолени
трудностите, които стоят по пътя към единението и по възможност да
съдейства за по-скорошно постигане на крайната цел.”
1

Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 г., М., 1994 [репринт от изд.: М.,
1918]. т. 3, с. 133-134. Б. пр.
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Без преувеличение може да се каже, че готовността да се работи за единение
на църквите тогава е била по-голяма от днес.
–– Въпросът за „стария” календар не бива да се въздига в основен догматичен
проблем. В своята статия „Времето на Църквата в огледалото на вечност
та. Църковният календар от литургически и календарен аспект” йеромонах
Иларион Алфеев посочва, че в православието понастоящем има три практики: някои църкви се придържат напълно към „стария” (юлиански) календар;
други към коригирания григориански календар при запазване на Пасхалията;
само във Финландската църква действа григорианският календар със западно изчисляване на Пасха. Единство точно в тази област би било смислено
и желателно. Ала за да може да се разреши един такъв проблем, са нужни
трезвост и деловитост, както и търпеливо просвещение на широки кръгове
от вярващото население. Защото, за съжаление, този въпрос много често
бива емоционално преувеличаван.
Това, че православието не може да се изключи напълно от модерните тенденции на епохата и най-малкото трябва да им се противопостави – може да се
илюстрира с една кратка вестникарска бележка. Преди няколко месеца прочетох
кратко съобщение във Франкфуртер Алгемайне Цайтунг за православен симпозиум, проведен от Йерусалимската патриаршия през юни 2000 г., по покана
на патриарх Диодор.2 Разговорите води един гръцки богослов от Атина. Учени
и свещеници от православния свят си задават въпроса как техните традиции
могат да се осъществят в модерността. За мое голямо учудване в кратката
статия бяха изброени следните тематични кръгове:
–– ролята на жената;
–– доколко манастирското отричане от секуларизираното всекидневие не е в
противоречие с правото на човека на свободно разгръщане;
–– оскъдното отваряне спрямо модерната философия.
По време на симпозиума, който завършва с икуменически прием на Елеонския
хълм, има участници от Русия и Сърбия, България и Чехия, Албания и Полша, САЩ,
Гърция, Германия и Австрия.

Реформи – възможни все пак?
Към цялостната проблематика за обновлението на Църквата бих искал в заключение да добавя и аргументите на протойерей П. А. Митров от документите на
Събора – както ми изглежда, те много добре изразяват същината на нещата и
при цялата изискваща се предпазливост показват необходимостта от реформи.
По време на дебатите на Събора за мястото на жената в Църквата (Деяние
133; 11/24 юли 1918 г.) докладчикът засяга в заключителната си пледоария първо
2

Франкфуртер Алгемайне Цайтунг, № 142, 21.06.2000, с. 52.

73

Християнство и история

основния въпрос за обновлението на Църквата, преди да пристъпи към отделните възражения. За него същностният проблем е в това, че има разбираеми
опасения относно осъществяването на гореизброените тези. Опасенията на
някои членове на Събора са като цяло основателни и би трябвало да се приемат
сериозно. И Отделът го е имал предвид в своята работа. Според библейското
слово „преломена тръст няма да дочупи” и „тлеещ лен няма да угаси”3, винаги
иде реч за това да се взимат под внимание немощните, за да не се прекършат
те и тяхната може би още по-оскъдна вяра да не изчезне напълно. Тази повеля
Православната църква винаги е пазела като свещена повеля и членовете на Събора също не я забравят. Църквата винаги е съзнавала, че Христовото царство
не е „от мира сего”, че човешката природа е слаба и „жестокосърдечна”, а
началата на християнската вяра не могат никога да се осъществят в живота
в цялата им безгранична широта. Често са нужни векове, преди някои вечни
Христови истини да бъдат разпознати и да се доближат до въплъщение в историческия процес на човечеството, например принципът за свобода, братство и
равенство.
По отношение на тези християнски принципи протойерей Митров посочва за
пример робството, което по времето на апостолите е утвърдено в обществото и не е осъдено в същината си от Павел, а получава нова оценка на отношенията между господар и роб (срв. Послание на св. ап. Павел до Филимон).
По-нататък докладчикът предупреждава, че от фалшива боязън и внимание към
„слабите” могат да се запазят и затвърдят някои традиции и остатъци от
отдавна остарели тенденции. В човешката природа има известно „жестокосърдечие”, което не позволява да се осъществи напълно в историята Христовият
план. Затова Църквата осъществява своите небесни основи, когато е ударил
истинският час, съответно на духовната жътва.4 Няма нужда от коментар,
текстът говори сам за себе си.

Обобщение и поглед напред
Да се върнем към изходната точка на нашата постановка на проблема. Какво е
положението с църковните реформи днес? Те, по мое мнение, не са забравени, ала
отчасти липсва необходимото свободно пространство за открита дискусия и
творческо развитие. За някои кръгове, от друга страна, в настоящата ситуация
изглежда невъзможно изобщо да се заловят с толкова щекотливи въпроси.
Не се ли нуждае тъкмо днес Руската православна църква от задълбочен реформаторски събор под ръководството на епископите, но с привличането на свещеничеството и миряните, за да дефинира след един век на преломи своето място, своето отношение към държавата и обществото? Първоначално за 2000 г.
беше планирано такова събрание; поради загриженост за единството – така ми
обясни един епископ в Руската православна църква – съборът понастоящем бил
3

Мат. 12:20. Б. пр.

4

Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 г., М., 1994 [репринт от изд.: М.,
1918]. т.9, стр.192. Б.пр.
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невъзможен. Вероятно има и други причини. Във всеки случай мога напълно да
разбера основателната загриженост за единството, ала съм убеден, че руското православие в дългосрочен план не може да мине без дълбок реформаторски
процес.
Вторият ватикански събор говори в своята догматична конституция Lumen
Gentium (Светлината на човеците) за странстващия Божи народ като символ
на Църквата. Този странстващ народ е на път през вековете до нашето време.
Понякога сигурно е необходимо бързите „първопроходци” (реформатори) за кратко да обърнат поглед към изоставащите, да ги почакат и да им позволят кратка
пауза за привикване и отдих. От друга страна е правилно тези, които трудно
напредват, да се изчакат, за да не спрат или дори да се върнат назад. Като
едната Църква на Иисус Христос, ние винаги сме на път, дори и да не вървим винаги по един и същи път. Ние странстваме към обща цел: завършването при Бог.
Превод от немски: Людмила Димова
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Излязоха от печат Дневниците на Българския патриарх Кирил (1953–1971). Изданието е на Нов български университет,
подкрепено от Фондация „Комунитас”. Настоящият сборник за пръв път събира на
едно място дневниковите записки на патриарх Кирил, до този момент разпръснати
в различни архивни единици от личния му
фонд в Централния държавен архив.
Преобладаващият масив от записките
отразява периода на служението му като
патриарх и е предимно от 50-те и 60-те
години на ХХ век, като най-ранните са
още от 1926 г., а последните са датирани
в самото начало на 1971 г. По-голямата
част са свързани с официални посещения
на патриарха в чужбина и срещи с църковни делегации, пребиваващи в България.
Отразени са неговите разговори с видни български интелектуалци като Симеон
Радев и Борис Христов, с председателя
на Комитета по църковни въпроси Михаил Кючуков, с чужди посланици и гости на
БПЦ. По-рядко се срещат негови разсъждения и откровения по различни теми и
лица, които самият автор често озаглавява „бележки”.
Дневниците са лично свидетелство на
първия патриарх на възстановената Българска патриаршия за един изключително
труден период в живота на Българската
църква и нейните отношения с комунистическата държава. Очакваната с оглед
на периода автоцензура не омаловажава
ролята им на важен исторически извор
както за вътрешното състояние на Българската църква, така и за нейните
международни контакти. В тях е отразено и отношението на патриарха към
важни проблеми в православния свят като участието на Българската църква
в икуменическото движение, стремежа за съхраняване на българския характер
на манастира „Св. Георги Зограф” в Атон, отношенията с Македонската православна църква.
Съставители и автори на предговора и бележките са Живко Лефтеров и Момчил Методиев.
В настоящия брой предлагаме два откъса от Дневниците – откъс от записките на патриарх Кирил за неговото първо посещение в Цариград през 1962 г.
след нормализирането на отношенията между Вселенската патриаршия и Българската православна църква и бележките за посещението на патриарх Кирил
в Москва през 1968 г., където основна тема на разговорите с предстоятелите
на другите поместни църкви е обявената предишната година автокефалия на
Македонската православна църква.
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Кирил, Патриарх Български

ИЗ ДНЕВНИЦИ
Цариград, четвъртък, 22 март 1962 г.
Времето се прояснява. В часа 8 и 30 влязох в църквата „Св. Стефан”. Застанах
на владишкия трон за така наречената хоростасия1. Начало на светата Литургия 9 и 30 ч. В службата участваха 4 патриаршески митрополити, нашите двама
владици, двама свещеници, четирима дякони и нашият дякон Васил Велянов. Службата премина стройно, пя църковният хор сравнително слабичко; имаше много
народ, българи, стекли се от всички краища на Цариград. Външният изглед на
нашите хора е добър, всички са добре облечени, даже богато, но по-важно е, че
имат интелигентни лица.
Произнесох слово, в което предпазливо засегнах и някои спомени за миналото
на българщината в Цариград. Слушан бях с особено съсредоточено внимание.
Накрай излязохме на двора и на гробовете на покойните народни владици Авксентий Велешки, Паисий Пловдивски и Иларион Макариополски, а също и на гроба на
Мелетий Велешки отслужихме заупокойна.
Това бе един дълбоко изживян от мене молитвен момент.
Върнахме се в Църква и раздадох нафора. В края на службата постригах около 20
деца и младежи за четци. Ставаше дума да пострижа само 3–4 деца, но родителите, като видяха постригването, пожелаха за спомен да бъдат постригани и техните деца и юноши. И това беше една трогателна проява на българско съзнание.
От църква бяхме изпратени сърдечно трогателно.
В Патриаршията се даде прощален обед, произнесоха се тостове от Вселенския
патриарх и от мен; водиха се сърдечни разговори, които подчертаваха нашите
добри взаимни чувства и отношения. От патриаршеска страна се правеше всичко, за да се подчертае внимание към нас и към Българската църква.
Следобеда в Патриаршеския кабинет си разменихме подаръците.
Ние дадохме на Светейшия златно енголпие, триптих със златни украси, розово
масло и пр. На десетина владици раздадохме по една хубава икона върху златен
фон, по малко розово масло. И на други духовни лица на служба в Патриаршията
раздадохме подаръци.
1
Χορ�στασία (гр.) – присъствие на архиерей, обикновено в мантия и с жезъл, по време на богослужение, без
да има водещата роля в него – на архиерейския трон.
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Патриархът също ни даде подаръци: на мен жезъл, на двамата наши архиереи
енголпия, на останалите трима членове на делегацията – възпоменателни кръстове.
След това продължихме да разговаряме по въпросите, които досега вече много
пъти бяхме засегнали. Изказахме си взаимно много любезности. Изпращането
от Патриаршията стана тържествено с биене на камбаните на патриаршеската катедрала. Сам Светейшият патриарх Атинагорас ме изпрати до колата.
Отново се прегърнахме за раздяла с добри молитвени благопожелания.
Тъй завърши официалната част на гостуването ни в Цариград. Останалата
част от деня прекарахме вкъщи. Приех представители на нашата колония, разговарях с тях по общите наши църковни въпроси; приех също един униатски свещеник Иван Николов, българин, на 86–87 години, родом от Кукуш, български поданик,
поддържа поданството си, от дълго време живее в Цариград като началник на
Българо-униатската община.
Всъщност тая община брои 10–15 души и неговото пребивание в Цариград се
оправдава, както той казва, само с нуждата да се запази българо-униатската
църква. Всъщност друго обяснение е по-правдоподобно, а именно католическата
пропаганда иска да има българо-униатска църква в Цариград по-скоро за престиж. Униатският свещеник е с приятна външност, просветен човек е, говори
разумно. Опита се да засегне въпроса за отношенията с католическата църква
с оглед на предстоящия събор, свикван от папата. Отговорих му в духа на мо
ите разбирания по тоя въпрос, като подчертах безперспективността на униатството в България. Униатският свещеник съжалява, че не съм имал възможност
да видя българо-униатската църква, защото тя е същата, която е била открита
в 1861 година.
Вечерта на 8 часа се упътихме за летището, изпратени от патриаршеските
владици и други патриаршески представители, а също така и от нашия посланик
Чендов, от управляющия Генералното българско консулство Венев и други. Отлетяхме в часа 10 и 15 минути и след два часа пристигнахме в Дамаск.
а.е. 2612, л. 82-83. Оригинал. Машинопис.

ЦАРИГРАДСКА ПАТРИАРШИЯ2
1. Вселенският патриарх Атинагорас е на 76-годишна възраст, на ръст е висок,
умен, интелигентен, има демократични обноски, говори българо-македонски, роден
2

Този текст на патриарх Кирил е на два отделни архивни листа и без дата. От съдържанието може да се заключи, че е съставен като обобщение на впечатленията от срещите му с патриарх Атинагор и посещението като
гост на Вселенската патриаршия. Документът е прикрепен към копия на дневниковите записи на патриарх
Кирил от разговорите с патриарх Атинагор. Архивната единица съдържа множество различни документи, свързани с пътуването на Изток (оп. 1, а.е. 2613).
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е в село Цараплана при Аргирокастро (Албания). Преди 50 години е бил дякон в
Битоля. Той заявява, че към Българската църква не отсега, а опреди 50 години
храни добри чувства. Изобщо Вселенският патриарх се старае да покаже широта
на погледа върху достойнството и автокефалността на Православните църкви.
2. Патриарх Атинагорас счита Вселенската патриаршия за център на Православието. Такова е убеждението и на всички архиереи в Цариград. Те особено
подчертават това, за да отбият мисълта за предимството на Руската православна църква.
3. Вътрешните отношения в Патриаршията не изглежда да са лоши. Патриархът е успял да ръкоположи през последните десетина години по-млади архиереи,
които са сплотени около него.
Влиянието на бившия патриарх Максимос V, който живее в Цариград, е слабо, но
все още съществува.
4. Отношенията на патриарха с турското правителство наглед са добри, но
патриархът се тревожи много от неприязънта на правителството към гръцкия
елемент. За да неутрализира турското неразположение, патриархът се опира
на американско политическо съчувствие. Неговият проамерикански политически
уклон е безспорен, като се има предвид, че той е бил повече от 20 години патриаршески архиепископ в САЩ. Сега на писалищната му маса на лично място стои
портретът на Американския президент Кенеди със саморъчен подпис.
5. Отношението на патриарха към цариградските българи не е лошо. Той настоява Цариградската българска църковна община да се постави в правилни канонически отношения с Патриаршията, но не е много настойчив.
6. Материалното положение на Патриаршията наглежда, че е добро, защото тя
харчи много средства за издръжка на 18-те владици, на цялото духовенство, на
Богословското училище на остров Халки и пр. Сега се възнамерява да бъде построена нова патриаршеска палата на същото място, тъй като старата, която
съществува от 350 години, е непригодна за новите нужди.
7. Отношението на патриарха към Руската църква е двойствено: патриарх Атинагорас се изказва най-ласкаво за Руския патриарх Алексий и за достойнствата
на Руската църква, но в същото време поддържа мисълта за обединителната
роля на Вселенската патриаршия.
8. Това се вижда особено при разсъждения върху състоялото се през септември
1961 г. Всеправославно съвещание на остров Родос, както и по въпроса за подготовката на проектирания Просинод. Както патриарх Атинагорас, тъй и патриаршеските владици поддържат мисълта за ръководна преднина на Цариградската патриаршия, но в същото време старателно подчертават безусловната
необходимост от пълно съгласие с всички православни църкви. Необходимостта
да се постигне единство на Православните църкви се мотивира преди всичко с
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налагащото се противодействие на католическата пропаганда и на предстоящия ватикански събор.
9. Патриарх Атинагорас е много щедър в любезности и в обещания. Той заявява,
че ще посети Москва, Белград, София, стига да не се явят някои политически
пречки. Има предвид противодействие от страна на турското правителство.
10. Вселенската патриаршия в Цариград поддържа най-близки връзки на сътрудничество с Еладската православна църква. В Атина патриархът има свой
представител.
а.е. 2613, л. 58-59. Копие. Машинопис.

*****
Москва, събота, 25 май 1968 г.
Тая сутрин на 12.45 полетяхме от София с църковна делегация, за да участвам
на московското тържество по случай 50-годишнината от възстановяването на
Руската патриаршия. Придружават ме Великотърновският митрополит Стефан,
Макариополският епископ Николай и протодякон д-р Васил Велянов. Пред отлитането небето се заоблачи и рукна дъжд, тъй че на летището трябваше да чакаме
цял час разведряването на небето, за да отлетим. Летяхме с 650 км в час на
голяма височина, тъй че бяхме над облаците. За 3 часа и 15 минути стигнахме
направо в Москва. Летенето беше приятно.
На Московското летище Шереметево ни посрещнаха от името на Светейшия
патриарх Крутицкият и Коломенски митрополит Пимен, Талинският митрополит
Алексий, Киевският митрополит Филарет, Херсонският и Одески архиепископ
Сергий, архимандрит Филарет (българин, предстоятел на Българското подворие
в Москва), а от Съвета по делам церкви Макарцев. Председателят на Съвета
Куроедов от известно време е на болнично лечение.
Посрещането беше много сърдечно. Както нашата, тъй и другите делегации са
настанени в новия хотел „Россия”, една грамадна 12-етажна сграда с 6.000 легла
за гости, в хубавия център на Москва с прекрасен изглед към съвсем близкия
Кремъл (през площада).
Разбрах, че Атинският и Еладски архиепископ Йеронимос няма да дойде, макар че
е бил поканен, приел е поканата и гръцката преса нашироко бе оповестила отиването му в Москва. Разбира се, причините са политически. Вечерта още можах
да се видя с Румънския патриарх Юстиниан, който, както всякога, беше много
сърдечен. Драго ми беше да видя и придружаващите го Олтенски митрополит
Фирмилиян, Бузъуски епископ Антим и викарен епископ Антим Ника.
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Москва, неделя, 26 май 1968 г.
Среща със Сръбския патриарх Герман в присъствие на епископите от неговата
свита: Новосадски Никанор и Славонски Емилиан. Първият и най-главен въпрос
беше автокефалията на Македонската църква. Патриарх Герман и при тоя случай
заяви, че Сръбската църква не влага никакъв политически елемент във въпроса
за автокефалията на Македонската църква. Спорът е чисто канонически. Заяви,
че всичките православни църкви, с изключение на Българската и Румънската,
са отговорили, одобрявайки решението на Сръбския патриаршески събор. Не
намерих за потребно да влизам в подробности по сръбско-македонския църковен
спор, защото не би било и полезно. Споменах обаче, че от македонска страна
обвиняват Сръбската църква, че искала да посърбва македонците. Той възрази,
основавайки се и на факта, че още преди повече от 10 години Сръбският Синод
е дал достатъчно широка автономия на Македонската църква.
Казах на Светейши Герман, че не ми е известно становището на Румънския
патриаршески синод, но ние не сме отговорили на писмото му, понеже нашият
Св. Синод още не е взел окончателно решение. Има много трудности, за да бъде
взето такова решение, тъй като на въпроса за македонската автокефалия у нас
се гледа както от каноническа, така и от народностно-политическа страна.
Епископатът на Българската църква е разделен и това ни затруднява да вземем окончателно решение, толкова повече че според досега съществуващата
в Българската църква практика, по важни въпроси решенията следва да бъдат
единодушни или почти единодушни. Не съм могъл да отговоря на официалното
му писмо, защото считам, че не е удобно да излагам хода на нашите синодални
разисквания.
Светейши Герман напълно разбра оправдаността на нашето поведение
Изказах братското си мнение, че макар Белградският патриаршески синод да е
подвел под духовна съдебна отговорност македонските владици, не е желателно
да се бърза, тъй като времето може да внуши и по-добри съвети. Светейши
Герман ме увери, че те напълно споделят това разбиране и нямат намерение да
бързат с произнасяне на съдебна присъда.
Вторият въпрос, който бе засегнат, се отнася до отношенията на Сръбската
патриаршия с Ватикана. Между Югославия и Ватикана се постигна съглашение,
в резултат на което във Ватикана има представител на югославянското правителство, а в Белград – представител на Ватикана, но и двамата не са с пълни
дипломатически прерогативи. Все пак папският представител в Белград иска да
играе ролята на дипломатически представител на Ватикана и да се намесва във
вътрешните църковни работи на страната. Ролята на белградския католически
архиепископ Бутатко следва също така да се поставя под подозрения, толкова
повече че архиепископът е униат.
Споменах, че Бутатко се яви в София и съвсем случайно има с мен (Българския
патриарх) разговор за едно евентуално посещение в София на Виенския архи

81

Нови книги

епископ кардинал Кьониг. Отговорих на Бутатко, че времето още не е дошло за
размяна на такива посещения. След това се яви при мен едно лице (във връзка с
Конгреса на Балканистиката в София) и ми даде да прочета писмо от кардинал
Кьониг до архиепископ Бутатко, в което му се препоръчва да влезе във връзка
със Сръбския патриарх Герман и Българския патриарх Кирил за уреждане на взаимни посещения. На това лице аз заявих, че рано е още да си разменим посещения, но аз често бивам във Виена и при някой случай би ни било приятно да направя лично посещение на виенския кардинал. Миналата есен пак бях във Виена, но
поради краткото време и многото ми задължения не можах да посетя кардинала.
Патриарх Герман е на същото мнение, че такива взаимни посещения с кардинал
Кьониг не трябва да се осъществят. Патриархът обаче смята, че Католическата църква е в настъпление и всичките нейни нови ходове имат за цел да склонят православните църкви към уния с Католическата църква. Това трябва да
имаме предвид и при възможните разговори с представители на Католическата
църква.
Разговорът ми със Светейши Герман продължи един час.

Москва, вторник, 28 май 1968 г.
От 9.45 до 10.45 имах разговор с Румънския патриарх Юстиниан.
1. Св. Синод на Румънската църква още не се е произнесъл по въпроса за автокефалията на Македонската църква. Патриарх Юстиниан дава вид, че е наклонен
да посъветва македонците да се откажат от автокефалията и да се задоволят
с дадената им автономия. Когато обаче го запитах дали Румънската църква не
е заинтересувана по въпроса за признаване на румънските църковни общини в
Македония, каквито имаше в миналото, той веднага съвсем открито ми даде да
разбера, че за тях тоя въпрос е важен и е естествено да настояват за разрешаването му. От Букурещ е бил изпратен преди 3 месеца в Македония един
свещеник, родом от Битоля, за да събере сведения за положението на влашкото
население. На 1 юни щял да се завърне в Букурещ.
Патриарх Юстиниан бил поставил пред гръцкия посланик в Букурещ въпроса за
връщането на румънските църкви в гръцка Македония, в Тесалия и Епир. Патриаршията имала сведения, че 7 от тия църкви са били разрушени. Повод, за да
постави тоя въпрос, патриарх Юстиниан е взел от искането на гръцкия посланик да бъде допуснат гръцки свещеник в Букурещ, за да обслужва легационния
персонал. Според румънски сведения обаче гръцки емисари обхождали някои крайдунавски румънски градове.
Патриарх Юстиниан поиска да чуе какво Българската църква мисли по въпроса
за македонската църковна автокефалия. Отговорих му, че ние още не сме взели
решение, но то ще бъде съобразено с интересите на мира в цялата Православна
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църква. Не знаем дали би могло Македонската църква, която е отишла твърде
напред, да се върне към предишната дадена  от Белград автономия. Македонската църква може би ще се задоволи с една по-широка от дадената  през
1955 г. автономия.
В заключение и двамата с патриарх Юстиниан се съгласихме, че въпросът е и
политически.
2. След настъпилия през последно време в Чехословакия отлив на бивши униати
от Православната църква и връщане в унията явява се въпросът няма ли да се
явят такива стремежи и у някои униати в Румъния? Патриарх Юстиниан категорично отхвърля такава възможност. В Румъния правителството и народът са
едномислени по тоя въпрос, а именно униатството е ликвидирано в интереса на
националното единство и държавната здравина.
Имало обаче някои други интересни явления, които би трябвало да се имат предвид. Католическият епископ Вилебрандс от Секретариата за единство при Ватикана на няколко пъти през последните две-три години е искал да посети патриарх Юстиниан, но е получавал отрицателен отговор. Най-подире кардинал Беа
писал на патриарх Юстиниан с молба да приеме Вилебрандс, като заявявал, че
въпросът за униатството няма да бъде повдиган, той принадлежи на миналото.
Патриарх Юстиниан с писмо е поискал от кардинал Беа да потвърди официално
тая заява, но отговор не получил.
През месец януари министър-председателят на Румъния Маурер бил на официално посещение в Рим и направил частно посещение на папата3. В Букурещ бил
разискван въпросът дали да направи това посещение. Патриарх Юстиниан бил
изказал мнение, че е добре да го направи, щом като се намира в Рим. Правителствените среди са изхождали от някакви финансови и търговски интереси.
Юстиниан дал на Маурер хубава икона за папата. Маурер посетил папата и за
голяма изненада на папата и на ватиканските среди той лично му връчил иконата, която патриарх Юстиниан му изпраща. Папата обаче не се задоволил само
с обикновени разговори на куртоазия, а поставил въпроса за трите милиона
католици в Румъния. Маурер трябвало да възрази, че в Румъния няма 3 милиона
католици, а няколкостотин хиляди, освен ако папата смята за католици и преминалите в православие униати. Създало се едно напрегнато настроение. Маурер
накрай казал, че папата може да се осведоми за истинското положение на католицизма в Румъния.
Неотдавна патриарх Юстиниан е бил уведомен от Емил Боднараш4, че в Румъния
е дошло от Ватикана лице, което искало да проучи положението на католиците и поставило въпроса за установяване на редовни връзки между румънското
правителство и Ватикана. Това лице говорило и за бившите униати в Румъния.
3

Папа Павел VI.

4

Емил Боднараш (1904–1976) е влиятелен румънски комунистически функционер и политик, в този период
вицепрезидент на Румъния.
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Москва, петък, 31 май 1968 г.
Тая вечер имах продължителен разговор със Сръбския патриарх Герман по негово искане. Вчера той бе изразил недоумението и огорчението си, задето не е
поканен на тържеството в Букурещ по случай 20-годишнината от интронизацията на патриарх Юстиниан. Тук в Москва през изтеклите дни Юстиниан не
е потърсил никаква връзка с Германа и изобщо не са разговаряли (разбира се, и
Герман не е потърсил връзка с Юстиниан). Герман вчера ме моли в Букурещ да
поздравя и от него Юстиниана по случай 20-годишнината от патриаршеската
интронизация. Обещах.
Може би Герман сега би желал да се види с Юстиниана, обаче Румънският патриарх вече бе отпътувал за Букурещ.
Заговорвайки ме по въпроса за букурещкото празненство, Герман ми каза,
би желал да се посъветва с мен дали не е по-добре от Белград да изпрати
Юстиниана на 6 юни телеграфическо приветствие. Отговорих му, че това
било великолепно. Ясно е, че Герман се беше размислил следва ли чрез мене
поздрави Юстиниана, или телеграфически да стори това.

че
на
би
да

Вторият въпрос, по който говорихме продължително, се отнася до македонската
църковна автокефалия. Макар че по това вече бяхме разговаряли преди няколко
дни, моят любезен събрат отново се върна на тая тема.
Какво представляват според него сегашните македонски Владици? Доситей,
Скопски митрополит, който е провъзгласен за Македонски архиепископ (като глава на автокефална Църква) не е никакъв македонец, а баща му и той са родени
в Смедерево. Отде са измислили, че той е от Маврево (Македония), на Германа
не било известно.
Наум, епископ Злетовско-Струмички (с резиденция в Щип) е женен свещеник,
който, за да стане епископ, се е разделил с жена си, но не е известно дали са се
развели, а знае се, че жената не е отишла в манастир (каквато е установената
каноническа практика). Тоя амбициозен свещеник и сега играе голяма роля. Наум
не е сърбин, не е никакъв македонец, но е „бугарин”.
Новоръкоположеният епископ Кирил е лежал в затвора 3 години за убийство.
Сега Скопският Синод казва, че е бил реабилитиран. Дори и да е така, тая реабилитация има юридическо и политическо, но не и църковно значение. Един убиец
не може да бъде в никакъв случай владика.
Другият наскоро ръкоположен епископ Методий не бил представлявал нищо от
себе си.
Запитах Светейши Герман защо през 1965 г. той дойде на посещение в София
заедно със Скопския митрополит Доситей, след като аз го бях молил да не довежда Доситея. Отговори ми, че това му е било наложено. Доситей обаче оста-
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нал много недоволен от поведението на Германа по отношение на него в София:
никъде не го е представил като Македонски митрополит и сам не е искал да се
подпише като патриарх Сръбски и Македонски.
Казах на Светейши Герман, че не е тайна нашата предпазливост по македонския
църковен въпрос, вследствие на което при гостуването му в София ние отбягвахме да титулуваме митрополита Доситея като църковен предстоятел, макар
и на автономна църква. Това бяхме длъжни да сторим, защото ние поканихме в
София Сръбския патриарх, заедно с църковна делегация на Сръбската църква, но
не сме канили предстоятеля на автономната Македонска църква. Следователно
напълно оправдано бе да считаме, че Доситей е в състава на сръбската църковна делегация, представлявана от Сръбския патриарх. При това знае се, че предстоятелят на Сръбската църква връщаше визитата, която предстоятелят на
Българската църква му направи две години по-рано. Той обаче тогава не отиде в
Скопие, за да се сметне, че са произлезли поне от това някакви задължения за
него да приеме предстоятеля на Македонската автономна църква.
В София патриарх Герман подписа един документ (само един екземпляр) като
патриарх Сръбски и Македонски. Това бил сторил, за да даде удовлетворение
на Доситея. По тоя повод му казах, че тоя негов ход на политическа съобразителност не може да има за нас значение, тъй като и в Устава на Сръбската
православна църква Сръбският патриарх не е назован и Македонски.
Това даде повод на патриарх Германа да заяви, че няма никаква македонска нация
и никакъв македонски език, че македонската църковна автокефалия е обявена, за
да утвърдят македонците своята отделна националност.
Запитах: как да се обясни, че Председателят на Югославия Йосиф Броз Тито
след обявяването на македонската църковна автокефалия бе в Македония и даже
награди с орден новопрогласення Македонски архиепископ Доситей?
Отговор: трябва да търпим, защото, който търпи, той ще се спаси.
Счетох, че не бива към това нищо да добавя, толкова повече че мисълта на казаното беше съвсем ясна.
Във връзка с македонския църковен въпрос отново повторих това, което оня
ден казах, а именно че не бива да се бърза с произнасяне на присъда от духовен
съд срещу македонските владици, тъй като полза от това няма да има нито за
Сръбската църква, а още повече ще се влошат отношенията  с Македонската
църква. Както и оня ден патриарх Герман заяви, че те няма да осъдят македонските владици на низвержение.
Предпазливо запитах патриарха Германа: не би ли могло да се постигне помирение между Сръбската и Македонската църква, ако Сръбската патриаршия разшири дадената на Македонската църква през 1955 г. автономия? Отговор: по тоя
въпрос може да се говори и ние ще бъдем наклонни да разширим автономията.
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Патриарх Герман ми каза, че догодина Сръбската църква би трябвало да празнува 750-годишнината от автокефалията . По тоя случай може би ще бъде подходящо да бъдат поканени православните църкви на тържеството. Отговорих,
че това отговаря на усвоената практика от православните църкви и би било
полезно едно свиждане на предстоятели и представители на православните
църкви в Белград.
Стори ми се, че патриарх Герман правеше пред мене предпазлив сондаж, тъй
като с отпразнуването на 750-годишнината на сръбската църковна автокефалия по тържествен начин ще се цели да се упражни морален притиск върху
македонците.
Запитах Светейши Германа: как преценява писмото на Вселенския патриарх
Атинагор до него, с което се осъжда македонската църковна автокефалия и
даже изобщо не се споменава името Македония, а се говори за „Южна Югославия”? Не смята ли Негово Светейшество патриарх Герман, че това не е никаква
услуга на Сръбската църква, а по-скоро усложнява въпроса?
Отговор на патриарх Герман: точно така е. Вселенският патриарх с това свое
писмо до нас само ни създава затруднения.
Продължих: А ако Македония е Южна Югославия, не би ли си позволил някой да
счете Сърбия за Източна Югославия, а Хърватско и Славония за Западна Югославия? Дали обаче патриотичният сръбски народ би приел да загуби народностното си сръбско име?
Отговор на патриарх Герман: ето в това се състои неприятността, която ни
създаде Вселенският патриарх. Ние – ние си оставаме сърби.
Мой въпрос: първата Църква, която отговори на писмото на Белградската патриаршия по македонския църковен въпрос, беше Еладската. Това е мнение на една
автокефална църква и би следвало да се счита, че то е канонически обосновано.
Знае се обаче, от друга страна, че Македонската република не е по волята на
известна част от гръцкия народ и особено на днешните държавни ръководители
на Гърция. Тая бързина, с която Атинският архиепископ Йеронимос отговори пръв
на Белградската патриаршия, не се ли дължи на някакви политически подбуди?
Ако се приеме това, тогава не може да се говори само за чисто канонически съображения на Атинския Синод. Но както и да е, никой не би следвало да упреква
Атинския архиепископ Йеронимос, тъй като не е безспорно, че съображенията на
Атинския Синод са и политически. Тук обаче получава значение един друг факт:
същият Атински архиепископ Йеронимос назначи гръцки митрополит за началник
на военното духовенство и му даде титлата „Пелагонийски”, което значи Битолски. Няма съмнение, че тук се съдържа един момент на провокация. Не само
аз разбирам така тоя факт, но и Вселенският патриарх Атинагорас, който писа
на Йеронимос писмо с упрек, задето на митрополита на войската е дадена титлата „Пелагонийски”, тъй като, както сам той в писмото си до Йеронимос казва, още преди 50 години „ние (т.е. Вселенската патриаршия) сме дали съгласие
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Пелагонийската епархия да се присъедини към Сръбската православна църква”.
Патриарх Герман: ето на, и тая постъпка на Йеронимос, която ми е известна, е
вредна за нас и може да създаде подозрение, че някои църкви имат неканонически
подход към въпроса, който ни занимава.
Накрай уверих Светейши Герман в нашите най-добри чувства към Сръбската
църква и сръбския народ. В миналото и българи, и сърби направиха много политически грешки и трябва да се поучат от тях, та да търсят доброто съгласие и
братство. А що се отнася до македонския въпрос (политически и църковен), нека
със самообладание да се отнасяме към него, като знаем, че има и непреодолими
исторически процеси.
Светейши Герман ме изгледа изпитателно, но заключи: да, братя сме и по братски трябва да живеем.
а.е. 5, л. 136-140, 142, 144-146, 148-152, 154. Оригинал. Машинопис.

87

Нови книги

Този текст е част от послеслова от преводача Деян Кюранов към първото
българско издание на романа Всичко тече, издание на Фондация „Комунитас”, 2018. Книгата в момента е в печат и предстои да се появи на книжния пазар в близките дни.

Деян Кюранов

ВАСИЛИЙ ГРОСМАН: ЧОВЕКЪТ
ПРОТИВ
... на Робството страшния
Гений
Пушкин, Свобода

Всичко тече, най-антисъветската книга на съветския прозаик Василий
Гросман, е първото му свободно писание, което вижда бял свят – защото
излиза на Запад. Това става в далечната 1970 година и оттогава за Гросман се говори и пише – до 1991 в свободния свят, от там нататък – и в
бившия социалистически лагер.1 Ето, почти две поколения по-късно, имаме
я и на български. А е писана още по-рано, в годините 1955–1963 – предсмъртните му години. Писал я е свободно, защото я е писал „за чекмеджето”. Свободна книга, но родена в несвободно общество преди три поколения – има ли какво да ни каже днес? И има ли какво да ни каже нейният
отдавна напуснал ни родител?

Фактология
Роден е (1905) в прокатолическия, но преобладаващо еврейски град Бердичев,
насред православна Украйна, в охолно, културно, ляво еврейско семейство. Приема идеологията на руската революция, чиято практика е премахнала, наред с
други неща, и имперската дискриминация против евреите. Работи като инженер-химик и публикува разкази, докато през 30-те години на ХХ век решава да
стане писател. За разказа му В град Бердичев революционерът Бабел възкликва:
1

Първата публикация e в Германия, на руски (1970). Ето и по-първите преводи: на италиански – Tutto
scorre, 1971; немски – Alles fliesst, 1972; английски – Forever Flowing, 1972; френски – Tout passe…, 1972;
сърбохърватски (Белград) – Sve teče…, 1973; испански (Буенос Айрес) – Todo fluye…, 1973; иврит (Тел Авив) –
Hakol sorem, 1974; шведски – Allt flyter, 1977. Виж Heidemarie Salevsky, Aspekte der Translation, Peter Lang,
2009, S. 115. https://books.google.bg/books?id=oByTowwMk8cC&pg=PA113&lpg=PA113&dq=alles+fliesst+gr
ossman+text&source=bl&ots=FwNFER6U3v&sig=FXeHn_caj4PBgcNa3Gndx75dhxA&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKE
wj7-9Xg9JHUAhVGG5oKHWx5BB4Q6AEIYzAI#v=onepage&q=alles%20fliesst%20grossman%20text&f=false N.b.:
За по-лесен достъп навсякъде, където мога, ще давам препратките не от книжните публикации, а от интернет.
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„Ей ти я нашата чифутска столица видяна с ново око!” (1934). А „контрата”
Михаил Булгаков недоумява: „Как ще благоволите да ви разбирам – нима нещичко смислено все пак може да бъде напечатано?”2. Обобщава Корней Чуковски
(1935): „След него другите съветски писатели трудно се четат”3. До началото на германо-съветската война пише разкази и роман, които днес се четат
като предистория на явлението Гросман. През войната е безстрашен фронтови
кореспондент, блясва с информативни и минимално идеологизирани материали.4
Заедно с Иля Еренбург съставя първата съветска документална Черна книга за
избиването на евреите, която излиза на английски (Ню Йорк, 1947) – а на руски
е забранена поради готвената от Сталин държавна разправа със съветските
евреи. По военните следи пише романа За правото дело, чиято първа част (1952)
предизвиква спорове, предложена е за сталинска награда и отхвърлена лично от
Сталин.
Втората част – Живот и съдба (1959) – е забранена. Ето как. Гросман е изпратил ръкописа си на писателя Кожевников, началник на „дебелото” списание
Знамя, което е сключило с него договор за публикация.5 Писателят Кожевников
донася в КГБ. Така четем първия и политически доста точен анализ на този
роман в писмото на тогавашния началник на КГБ до тогавашния началник на
СССР (1960): „Романът, външно посветен на Сталинградската битка и на събития, свързани с нея, се явява злостна критика на съветската социалистическа
система. Описвайки събитията, свързани със Сталинградската битка, ГРОСМАН
отъждествява фашистката и съветската държави, клеветнически приписва на
съветския обществен строй черти на тоталитаризма, представя съветското
общество като общество, жестоко потискащо личността на човека, неговата
свобода. То е населено с хора, живеещи в страх един от друг. […] Съдейки по
романа, излиза, че не войната и фашизмът, а съветската система, съветският
държавен строй са били причина за множество несправедливости и човешки
страдания. На страниците на романа се показва, че съветски хора без видими
основания биват подлагани на [смъртно] наказание, хвърляни в затвора, заставяни да мълчат, изгонвани от работа, унижавани, оскърбявани, принудени да изпитват произвол и насмешки”6. В резултат, КГБ „арестува” романа – изземват
всички машинописни екземпляри, както и всички чернови и подготвителни материали. Следващият началник на КГБ предлага и Гросман да бъде арестуван и
2

Виж Семен Липкин, Жизнь и судьба Василия Гроссмана, http://www.belousenko.com/books/Lipkin/lipkin_
berzer_grossman.htm. Липкин е поет, дългогодишен приятел на Гросман, един от двамата (вторият е Вячеслав
Лобода), които опазват от КГБ ръкописа на романа Живот и съдба.
3

В писмо до сина си Николай Чуковски, 22.10.1935.

4

А сред военните кореспонденти е известен като „моралист”: примерно, в Германия „не си взима” нито
вещи, нито любов. Затова в едно колегиално стихотворение, изреждащо лични характеристики, за него – за
разлика от други – е казано: „Сред огън и насилия / крачи Гросман Василий / само дето не си взима нищо!”
(Средь огня и насилий / едет Гроссман Василий / только он не берет ничего). А приятелят му Андрей Платонов
му думал: „Вася, ама ти си Христос!” Семьон Липкин, цит. съч.
5

Договорът е показан – така, че се чете – в изключително добрия документален филм на Елена Якович
„Василий Гроссман: Я понял что я умер” (2014) в интервала 33:11-33:15. Виж на https://www.youtube.com/
watch?v=J2z3aline2g
6

Писмо от Александър Шелепин до Никита Хрушчов, 22.12.1960. Писмото е показано в същия филм. Виж
интервала 00:22 – 0:02:12. Тук запазвам особеностите на текста на оригинала.
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подведен под наказателна отговорност.7 Но и Гросман праща
до Хрушчов писмо. В него пише:
„Методите, чрез които искат
всичко случило се с моята книга
да остане тайна, не са методи
за борба с неправдата, с клеветата. Така не се води борба с
лъжата. Така се води борба против правдата”. И още: „Няма
смисъл, няма правда в сегашното положение, в моята физическа свобода, когато книгата, на
която отдадох живота си, е в
затвора – нали съм я написал
Василий Гросман
аз, нали аз не се отрекох и не
се отричам от нея”8. И не го арестуват, само един „главен идеолог” му обяснява защо никога няма да публикуват книгата – със следните думи: „Защо към
атомните бомби, които ни готвят враговете, да добавяме и вашата книга?”9.
През 1961 година заедно с Живот и съдба е иззет и ръкописът на повестта
Всичко тече, започната през 1955. Гросман – както се чувства погребан заедно
с романа си, както е останал почти без приятели и без пари, както е заболял
от рак, който наистина го убива три години по-късно – намира отнякъде сили да
напише повестта си отново. И то – двойно по-дълга!10

За писателя
И много, и малко да знаем за Гросман, лесно можем да научим още – примерно, в
интернет има много материали на много езици.11 Като преводач на Гросманова
книга всички са ми интересни – добрите — с което казват, лошите – с което не
казват. (Не! Не защото съм му преводач, ми е интересен Гросман – защото ми
беше интересен, затова му станах преводач!) Когато започнах да организирам
впечатленията си, усетих се, че съм захванал наратив, който щеше да излезе
по-дълъг от самата повест. Затова за автора, както и по-долу за книгата, подбирам само няколко ключови пункта.
7

Писмо от Владимир Семичастни до ЦК на КПСС. Същият филм, в интервала от горната бележка.

8

Писмо от Василий Гросман до Никита Хрушчов, 23.02.1962. Целия текст на писмото виж напр. в Семен
Липкин, цит. съч.
9

Гросман се връща вкъщи и веднага записва какво му е казал членът на Политбюро на ЦК на КПСС Михаил Суслов. А главното ченге на СССР Семичастни донася на главния идеолог на СССР Суслов и разговора на
Гросман вкъщи с жена му по този повод, очевидно подслушан, който завършва така: „Не може да го пререшат.
Значи (… – текстът е извън кадър) само държавен преврат може (…) друг начин вече няма. […] Мъка ме хвана.
И нататък, честно казано, дори не слушах какво говориха. Аз разбрах, че съм умрял” (същият филм, 01:472:05).
10

Виж отново Семьон Липкин, цит. съч.

11

Не искам да превръщам това писание в справочник, заради това няма да подкрепям такива твърдения с
препратки към съответната обилна литература.
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Евреин?
Съветски хора помагат на немците да убият майката на Гросман. Убита е
като еврейка заедно с още около един милион съветски евреи.12 Немците са от
съответните зондеркоманди и други служби, натоварени с този труд; съ-участващите съветски хора са организирани в полиция, или спонтанни помагачи –
конформисти, неосоциални катерачи, ентусиасти и маргинали. Предположението
е, че смъртта на майка му – такава, колективно изработена – е направила от
съветския човек Гросман антисъветски мислител и писател. Антисъветски, но
с неутолимото чувство за съветска вина – аналогична на синовната му вина, че
е оставил майка си на такава съдба.
Преди мислех Гросман за публично безпроблемен по еврейска линия, от типа на
Илф или Касил13. Днес не съм отишъл в обратната според мен крайност – че той
е „еврейски писател”14. Мисля обаче, че наистина смъртта на майка му (той 
е пишел писма до края на живота си, четвърт век след смъртта ) е препънала
съветския писател Гросман, с великата страна ведно устремен към светлото
бъдеще – и той стремглаво е полетял в политическото нищо и не се е провалил – както почти всички подобни нему – защото е съумял да си сътвори сам
някакви захватки и застъпки. Но както и добрият Господ Бог, не ги е сътворил
от нищо – но не ги е сътворил и от новооткритото си еврейство.15 Във всеки
случай самият той не смята така – иначе щеше да намери начин да го каже, защото е честен писател (и човек). Той изразява обратното: вместо да трасира
връзката еврейство-антикомунизъм, прави пряката връзка еврейство-комунизъм:
най-отчаяният комунист от неговите герои, най-вярващият палач, който и в ГУЛАГ умира с по вапцаровски неуязвима вяра – е именно евреин. Но това е в общия
случай. В частния, личния Гросманов случай е друго. Конвенционалният взривател
на „атомната бомба” на Гросмановия антикомунизъм действително е неговото
еврейство, но материал за неконвенционалната верижна реакция става самият
Гросманов комунизъм.
Гросман не е просто комунист, а политически мислещ комунист, възпитан в рус12

Виж Тимъти Снайдър, Кървави поля. Европа между Хитлер и Сталин, Рива, 2015. с 374.

13

Илья Ильф – половинката от блестящото литературно дуо Илф-и-Петров. В Златното теленце (Золотой теленок – наивно преведен на български като Златният телец – сакън да не би да запазим игрословицата!)
двамата дружелюбно се присмиват на Западния експерт по еврейския въпрос, който не може да проумее как
така в СССР (от края на 20-те години на ХХ век) „евреи има, но еврейски въпрос – не”). Лев Кассиль в Кондуит и Швамбрания разказва колко несъществуващ е антесемитизмът за децата в едно еврейско семейство,
адкултурирано в руската висока култура малко преди революцията – макар че живеят в Украйна. Паметен е
епизодът, в който малкото братче научава от улицата, че те са евреи, и пита батко си: „Ами котката ни – и тя ли
е евреин?”.
14

В Живот и съдба Гросман пише за своя автобиографичен герой: „Никога преди войната Щрум не беше мислил, че е евреин, че майка му е еврейка. Никога не му беше говорила за това майка му [и т.н.]” (гл. 19).
15

Семьон Липкин разказва: „През 1946 … се срещнах с един ингуш и един балкарец, близки мои приятели, чиито семейства през войната ги депортират в Казахстан. Казах на Гросман, а той рече: „Може да е било военна необходимост”.
„Ами ако бяха направили така с евреите?” – попитах аз. Той каза, че това не може да стане никога. Няколко години по-късно
в Правда се появи разгромна статия против космополитизма. Гросман ми прати бележка, че съм излязъл прав. Години
наред Гросман не се имаше за евреин. Кампанията против космополитизма пробуди еврейството в него”. Виж https://
en.wikipedia.org/wiki/Vasily_Grossman. Отбелязвам, че руската статия за Гросман във Википедия е близка до
статията в английската Wikipedia – обаче цитираният пасаж във Википедия липсва.
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ко интелигентско семейство от ХIХ век. Такъв човек, като обърне мисленето
в една идеология „на заден ход” – като си даде заповед „Анализирай!” вместо
довчерашната „Синтезирай!” – стига докрай. Гросмановият антисъветизъм по
произход е комунистически. Това ще разчепкаме по-долу. Но отсега можем да
предположим – защото почти винаги е така – че оттук идват и силата на Гросмановия подход, и ограниченията му.

Толстой?
Един известен и малко повърхностен писател е известен и като автор на известното и малко повърхностно възклицание: „Гросман е Толстой на Съветския
съюз!”16. Тъй като Гросман, по свидетелство на хора, близки до него, действително е искал да бъде това – да се поспрем.
Да, Гросман е искал да бъде това – но само докато е траел просъветският
период на писателството му, само до Живот и съдба. Защото еволюцията на
писателската политика на Гросман, която, естествено, е функция от преживяванията – но и от писането му – е взаимнообратна на Толстоевата.
Толстой навремето иска да напише роман за руски борец против системата
и си конструира един герой декабрист (през 50-те години на ХIХ век друг вид
достатъчно оформени и достатъчно симпатични на граф Лев в Русия просто
нямало). И започва да пише за този герой (протообраза на граф Пиер Безухов).
Но в хода на работата не борецът против системата – а системата се оказва
по-важна за описващия, той започва да я вижда във функционално-синонимния
ред „система-държава-Русия-родина-руски народ”. Край на мисленето. Пред народа този граф е само в една поза: на колене.17 Затова не продължава романа
си Декабристи (останало ни е само началото), а написва вместо него Война и
мир.18 Възможно е световната литература да е спечелила. Руското – и може би
световното – политическо мислене е изгубило. Еднозначно.
Гросман иска да напише „Война и мир” за „втората Отечествена война”, за войната между бившите съюзници Германия (Хитлерова) и Русия (Сталинова). Той
знае историята добре и сигурно си е давал сметка, че Русия е била съюзник и
16

Мартин Еймис. Лекият, самоироничен цинизъм на писателя-татко Кингсли комай се е превърнал у писателя-син Мартин в лека и неангажираща светскост. (Цитирано в https://www.nyrb.com/products/everythingflows?variant=1094929545) Вероятно не е знаел, че това лекомислено сравнение е било измислено от официозната съветска критика от 50-те години на ХХ век, погрешно надяваща се, че е отгатнала одобрението на
Сталин; и преповторено от някои френски критици от 80-те години при запознаването им с френския превод
на Живот и съдба.
17

Заемам образа от Емилиян Станев – рекъл го е за Йовков: „вкаменен, на колене пред народа си” (виж
Искра Панова, Вазов, Елин Пелин, Йовков. Майстори на разказа, ІІІ изд., С., Народна просвета, 1988, с. 131).
Някой лит. антрополог би могъл да аргументира, че разликата между българския и руския писатели класици се
откроява именно в отношението към народа: преклонението е подобно, но българинът говори за народа си – и
това „си” е повече свойско, отколкото собственическо. А руснакът класик е колективист, той винаги ще каже
„нашият народ”…
18

Някои подробности по тази тема виж напр. в Декабристы. История писания и печатания романа http://
tolstoy-lit.ru/tolstoy/chernoviki/dekabristy/istoriya-pisaniya.htm; и Юлия Грачева, Почему Толстой не смог написать роман о декабристах http://arzamas.academy/materials/920
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с Франция (против Англия и Прусия според Тилзитския мир), когато Наполеоновите армии преминават имперската граница и навлизат в руска Полша – както
Съветският съюз е съюзник с Хитлер (според договора Рибентроп–Молотов),
когато Хитлеровите армии навлизат на 22 юни 1941 година в съветска Полша...
Паралели много. Само че след „войномирския” роман За правото дело – Гросман
дописва към него т.нар. втора част – Живот и съдба. И тази втора част, макар
да разказва уж за същите герои в същата война – разказва за тях други неща
и по друг начин. Гросман е сменил основната морална схема: отношението общо
дело – лично дело е преобърнато. В „първата част” – в първия роман – личното
е подчинено на общото, защото според автора само така се осъществява „правото дело”. Обаче във втория роман е обратното: за да се осъществи правото
дело – за да победи Червената армия при Сталинград – общото трябва да бъде
подчинено на личното, общата несвобода да отстъпи пред личната свобода. „За
да победим, трябва да сме свободни!” – това е неизреченият лозунг на сталинградците от Живот и съдба, примерно – обкръжените войници в „Дом № 6/1 –
„Домът на Греков”. Самият Греков се е освободил дотолкова, че „се вдига с
оръжие в ръка” – комисарят, изпратен, за да им отнеме свободата, допуска, че
Греков е стрелял по него и го е ранил, за да се отърве от него. Нещо повече – за
да не останат у читателя никакви съмнения, че иска да изпрати именно това
нечуто в Съветския съюз освободително послание, Гросман повтаря същата
схема и на „научния фронт”. „За да съм откривател, трябва да съм свободен
от страха си пред Системата!” – такъв е неизреченият лозунг на главния от
индивидите, герои на романа, физика Щрум, един от създателите на съветската
атомна бомба. Едно поколение по-късно вече не въобразени, а реални герои оглавиха съветското дисидентство – и те бяха именно учени: да си спомним Андрей
Сахаров (един от създателите на съветската водородна бомба). Казват, че
прототип на Щрум бил не по-малко гениалният атомен физик, нобелистът Лев
Ландау. Реалното политическо поведение на Ландау не е поведение на плах човек19 – докато героят на Гросман е несигурен като гражданин: той може и да се
опълчи, а може и да се поддаде. Но основното е, че схемата на победата е една
и на двете предни линии – бойната и научната: без лична свобода няма обща
победа. Гросман извежда това в романа си от 600 страници – и го препотвърждава в стотината страници на Всичко тече. И за да е ясно всичко от самото
начало – героят на Всичко тече е „априори” свободен, защото не отива в Сибир
като милионите невинни жертви – не, той е запратен там като борец против
системата. Защото още като студент издига в аудиторията лозунга „Свободата е най-ценното за човека – по ценност равна на живота!” – и това му струва
19

Обратното – дързостта му е изключителна и го спасява късметът – и съзнанието на властите за военната
му полезност. През 1938 г. Ландау става съавтор на Мойсей Корец в написването на позив, в който агитират
за създаване на „Антифашистка работническа партия” за сваляне на Сталин, този „фашистки диктатор”, който
със своята „бясна омраза към истинския социализъм” прилича на Хитлер и Мусолини. Двамата физици се
свързват с „лириците” – група студенти от ИФЛИ (тогава най-престижния институт за хуманитарно образование
в СССР), които трябвало да размножат позива и да го разпространят по пощата в чест на Първи май! Донасят
за тях, в затвора инквизират Корец и го пращат в лагер, където престоява 14 години. За Ландау се застъпват
Нилс Бор и Пьотър Капица; затова на разпитите него само го заплашват с бой, но не го бият и скоро го пускат – под личната гаранция на Капица, който написва, че се задължава да донесе, ако научи, че Ландау пак
прави нещо против властта. По това време по измислени обвинения в шпионаж са разстреляни няколко души
физици – колеги и приятели на Ландау. Виж https://ru.wikipedia.org/wiki/Ландау,_Лев_Давидович ; и https://
ru.wikipedia.org/wiki/Корец,_Моисей_Абрамович
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30 години лагери.20 Но живота в каторга той си го е заслужил – за разлика от
милионите „невинни жертви”. Може би ако виновните бяха повече, и невинните
щяха да са по-малко (но това е вече в духа на Солженицин от Архипелаг ГУЛАГ).
Да погледнем колцина от множеството, писали за Всичко тече и за Гросман, са
отбелязали този факт за главния му герой Иван Григориевич – и да помислим. Защото дотук само по интернет съм събрал стотина писания – на немски, френски, английски, италиански, испански, руски, полски, сърбохърватски, български – и
само в едно (1) от тях този факт е отбелязан, при това като важен. Направила
го е румънката Алина Сора. Коментирайки релевантни цитати от Всичко тече,
Сора пише: „Иван – свободен дух – отказва да бъде манипулиран, той открито
напада режима в [университетската] аудитория”. И отива и по-нататък: „Зад
кредото на Иван ние разпознаваме кредото на Гросман, героят на повестта се
идентифицира с автора, той е негово алтер его”21. Забележително е, че попаднах на пишещи именно за свободата при Гросман и обясняващи колко е важна тя
за него – но дори те невиждащи, че е толкова важна, че я е въплътил в героя
си!22 Вместо това най често се срещат най-банални и най-неверни обобщения.
Пример дават три водещи и сериозни англофонски вестника, които рецензират
втория английски превод на Всичко тече от 2009. Индипендънт: „Като толкова
много невинни хора, екзекутирани или осъдени на трудови лагери през Сталиновите чистки, Иван не е направил нищо лошо. Той е жертва на времето и
обстоятелствата”23. Телеграф пък е съобщил, че героят бил 30 години в ГУЛАГ
„за дребно закононарушение”24. Накрая – Ню Йорк Таймс: героят на Всичко тече
бил „анонимен малък човек в Сталиновата държава”25.
За да се подсигури двойно против подобни лесни интерпретации, Гросман удвоява историята на съпротивяващия се: в лагера Иван Григориевич среща още
един – наистина само един – човек, който реално е „направил нещо”. Най-добре
е този разказ да бъде прочетен in extenso (в глава 11). А тук ще цитирам от
разказа на дъщерята на Гросман Валентина Короткова:

20

Късите, чисто осведомителни думи на Гросман са: „Тогава Иван се изказа в аудиторията против диктатурата – обяви, че свободата била благо, равно на живота, и че ограничаването на свободата осакатява хората
като брадвени удари, които секат – пръсти, уши – а унищожаването на свободата е равносилно на убийство.
След тази реч него го изключиха от университета и го заточиха за три години в Семипалатинска област”. Първоначалното наказание „е съответствало” – по тогавашните мерки – на „престъплението”: останалите 26 години
са плод на т.нар. вътрешни присъди, с които донаказвали каторжниците за „неправилно” поведение.
21

Alina Sora Freedom – a way of surviving in the novel Everything Flows, LiBRI. Linguistic and Literary Broad
Research and Innovation, Volume 5, Issue 2, 2016, 23. За автора: PhD University of Bucharest, Faculty of Foreign
Languages and Literatures Doctoral School of Literary and Cultural Studies, alina.sora@yahoo.com
22

Виж напр. руснака Борис Ланин, Философские идеи Василия Гроссмана, частта „Идеал свободы”. Acta
Slavica Iaponica, Tomus 36, pp. 25-38 http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/60023/1/
ASI36_002.pdf
23

Луси Попеску, 18.07. 2010 http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/everythingflows-by-vasily-grossman-2029638.html
24

Чандрахас Чоудри, 13.06.2010 http://www.telegraph.co.uk/culture/books/7817256/Everything-Flows-byVasily-Grossman-review.html
25

Томас Ласк, цитиран в New York Review Books – https://www.nyrb.com/products/everythingflows?variant=1094929545
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Аз самата бях запознала баща си с един от героите на книгата му. […] Името
му не беше Борис Ромашкин; той обаче, както Ромашкин във Всичко тече, наистина беше писал позиви и ги беше разлепвал по стените. Родителите му бяха
работили в нашата търговска мисия в Лондон и той беше живял там дълго. Възможно най-чист и романтичен марксист – и като става време, връща се в Русия.
И се смайва от това, което вижда. И наистина разлепва позиви... Спомням си,
че в един от тях се казваше: „Нашата Червена армия няма нужда от офицери
и пагони!”26, имаше и други подобни. Арестуваха го петнайсетгодишен и беше
изкарал единайсет години [к.м., Д.К.] по затвори и лагери. Пуснаха го през 1950,
но никога не го реабилитираха официално” (Grossman V., Everything Flows, цит.
изд.., с 289).
Защо героизмът на героя, двойно подчертан от автора, е останал невидим за –
по идея – най-квалифицираните читатели, е важна – но друга – тема.

Дисидент?
Сред хората, които пишат днес за Гросман, както и сред техния читателски
кръг, „дисидент” е високоценена дума, определяща принадлежността към вероятно най-престижния съветски орден. Поради което на мнозина им се иска да
приобщят към този орден и Гросман, посмъртно.27 Очевидни основания за това
обаче няма.
Поради което на свой ред в посмъртния разговор могат вече да се намесят и
ония, за които „дисидент” е орден на Дявола (Америка, глобализмът, фашизмът,
антихуманизмът и всеобщата либерастия). По схемата „че не е наш – не е,
ама поне да не е техен”, дискурсът им цели фиксирането на принадлежността
на Гросман към социалистическия елит, който той обаче коварно предал, след
като се възползвал от обилните облаги, предоставени му чистосърдечно като
на „наш”. (Тук най-често прозвучава и полугласното „Нали е евреин...”.) С това
26

Офицери и пагони: призивът в позива е за връщане на „чистото равенство” в Червената армия, политически наложено от революцията, когато за всички военни е прието само едно звание: червеноармеец (красноармеец). Бойната практика обаче бързо налага понятието краском – за „червен командир” – и офицерските
чинове на практика биват възстановени, само че всички са „командири” – с добавка какво командват: от
отдельонен до командарм. Съответно и пагоните са отречени като остатък от миналото – но ги заменят с
трудно видими знаци. Гръмките офицерски звания и красивите пагони остават само за Бялата армия: червеноармейците наричат белите офицери презрително-завистливо „златопагонци”. Сталин е доловил завистливия
компонент, защото въвежда пагоните отново през 1943 г. с масов успех въпреки мърморенията сред недоубитите червени ветерани. Виж напр. https://ru.wikipedia.org/wiki/Воинские_категории_и_знаки_различия_
РККА_1918—1935
27

Бих искал да мога да пиша за Гросман като Валерия Новодворская – но на нея трудно се подражава в писането, за живеенето да не говорим. Добре, не съм съгласен с нея, че Гросман бил дисидент – но вижте само
как пише тя за руснака, който вижда света другояче, не като Гросман… „И със спокойна увереност се има за
победител, отпочиващ на лаврите си. Не такъв като ония там немскофашистки гадове. […] Ние не сме по-добри
[…] Сцените на убиването в газовата камера на малкия Давид и на момиченцето с белите гащета [в Живот и
съдба] са дотам кошмарни, че гаснещото съзнание и на читателя, и на писателя се хваща за сламка: ние поне
не убивахме деца. Доказателството на Альоша Карамазов. Но в повестта Всичко тече вървят каруци с натрупани детски трупчета-скелетчета. Гладоморът. Ние прекрачихме и тази граница.” И добавя, че самият Гросман
е провидял това през „отчаянието на самоука – не който е прочел нещо от Конкуест или Оруел, а се е добирал
до всичко сам, през блуждаенето и уплаха, невярващ на себе си, кървав-изподран”. Валерия Новодворская, От
Треблинки до Колымы, http://www.booksinrussian.co.uk/about/reviews/98030/
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портретът е завършен – според политическата естетика на тази група. В стила на Лев Толстой, който обича социологическото броене, без реално да е броил,
ще кажа „на око”, че тази група се отнася количествено към първата като 20:1.
Предлагам членство в трета група, в която, по идея, качеството компенсира
количеството. За отправна точка може да ни послужи разбирането на Робърт
Чандлър, проникновения Гросманов преводач на английски: при Гросман простият
език може да ни подлъже, че и мисълта е проста – но тя не е.28 Бездруго Чандлър
е заел такава позиция, поучен от самия Гросман. Дори когато пише във Всичко
тече за доносниците, чиито доноси са довели до смъртта на десетки хора,
Гросман призовава: да ги съдим – но да не бързаме да отсъждаме, още по-малко
да осъждаме. Защото, ако сме оживели в същото общество по същото време
с тях – част от вината е и наша. Виновни са всички, всеки според делата си –
невинни са само децата. (Направо по Достоевски. И – отново, какъв контраст
с Толстой, който оставя съда единствено за Бога.) По Гросман – да съдим, но
точно. Това изисква усилие едновременно на интелекта, защото имаме да преодоляваме лични стереотипи, на въображението – за да се поставим на мястото на съдения, и на волята – за да приемем и своята вина, която ще отсъдим
ведно с вината на доносника.
Вярно е, че гледайки от днешни позиции в ретровизьорите на съветската история и Гросмановата биография, можем да започнем да откриваме несъгласия с
„партийната линия” още в най-ранните Гросманови литературни работи.29 Но по
същото време например Бабел пише много по-свободно – и стилово, и политически. Обаче Бабел е работил и като международен агент на КГБ и е пиел заедно с
всесилния началник на това ведомство, масовия палач Ежов (виж бележка 183), и
дори му отмъкнал жената – подир което бил разстрелян. Много писатели в много произведения са излизали извън партийната линия – някои от честност, други
просто от талант. И всичко това е далече от дисидентството, разбрано като
последователна публична борба със Системата (на властовото организиране на
Съветския съюз).
В живота на Гросман има обаче и друго: дават му да приподпише едно писмо,
което публично, от страниците на Правда, да призове за смъртни присъди над
т.нар. лекари убийци (виж бележки 14 и 24). Той... подписва.30 Да не бързаме с при-

28

Това е една от водещите мисли в доклада на Чандлър Catholicism, Marxism and Grossman’s belief in Individual
Responsibility на интердисциплинарната среща в оксфордския колеж „Сейнт Питър”, септември 2011. Виж
Finney, Patrick (ed.), ‘Vasily Grossman: Ruthless Truth in the Totalitarian Century’, theme issue 43.4, Journal of
European Studies, December 2013.
29

Най-ярък е примерът с разказа му „В Бердичев” (В городе Бердичеве). По този разказ Андрей Аскольдов
прави своя дипломен дебют „Комисарят” – 1972 (Комиссар) – единствения си филм, защото пожизнено му
забраняват да припарва до съветското кино и единственото копие, нелегално запазено, е прожектирано чак
през Перестройката – за да събере цяла кошница награди по света и у тях.
30

Според Семьон Липкин (цит. съч.) историята е следната: високопоставени в Партията евреи, уплашени за
живота и привилегиите си, подучват други евреи, водещи в науката и културата, да напишат такова писмо, а
Гросман го приподписал с идеята, че смъртта на малцина може да спаси еврейския народ в СССР. Не коментирам.
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съдите от днес за вчера! Не знаем дали ние също не бихме подписали.31 Такива
неща човек може да научи за себе си само post fаctum.
И преди да отсъдим – ще приложа накъсо хода на „успоредния животопис”, измислен от Плутарх: при успоредицата някои неща, които поотделно можем и да
не забележим, изведнъж може да се окажат и решаващи. Ето редом с Гросман,
Олга Берголц.32 Рускиня с шведско потекло и немскозвучаща фамилия, „гласът на
Ленинград”: през блокадните 900 дни именно нейният глас по градското радио
дава на хората кураж и нежност. Ентусиазираният Евтушенко по-късно ще напише, че Победата има „страдното лице на Олга Фьодоровна Берголц”. Какво ли
 е струвало? Тя говори по радиото, а мъжът , литературовед, инвалид, отишъл
доброволно да копае окопи – умира от умора и глад: буквално. Родена е в Санкт
Петербург през 1910, в средно интелигентско семейство; преди „Отечествената война от 1941 година” се върти в следпетербургската бохема, публикува
стихове, ражда дете (то скоро умира), работи като журналист в Средна Азия...
Първото  публикувано стихотворение се казва „Сталин”. През 1938 разстрелват първия  мъж, също поет. Макар че отдавна е разделена с него, арестуват
я33, гаврят се с нея и я бият; в ареста ражда мъртвородено дете (от втория
 мъж, онзи, който ще умре в блокадата). Пускат я след половин година и цитирам, „напълно я реабилитират”. (Не разбирам нито смисъла, нито значението
на това словосъчетание. А вие?) А тя – ето какво е написала за това в тайния
си дневник: „Извадиха ми душата, ровиха с вонящи пръсти в нея, плюваха в нея,
сраха – после ми я напъхаха обратно и викат: живей!”. На другата година (1940)
тази жена става член на Комунистическата партия на СССР. И именно нейни
стихове са изсечени на блокадното гробище в следвоенен Ленинград – завършващи с възвисяващата лъжа „Никой не е забравен, нищо не е забравено”. А когато
умира Сталин, в Правда излиза нейно многоридателно стихотворение.34 А пък в
други свои стихове тя говори за Сталиновия прах, който, приживе, „я рязал къс
по къс”!35 След смъртта  КГБ „арестува” нейния таен дневник; фрагменти от
него се появяват през 1980 в Израел; след 1989 – и в Русия; публикуването на
целия дневник предстои. Какви загзаги на живота и съдбата, нали? Бохема, героизъм, верноподаничество, опозиция. Всичко е човешко. Но – като за съветски
31

Не ми се е налагало да решавам подобна дилема. Но разсъждавайки отнапред, за всеки случай, в периода
1986–1989, бях си решил, че ако заплашат да направят нещо на децата ми (тогава на 13 и 7) – аз ще направя
онова, което ме изнудват да направя.
32

Биографичните данни, които следват, взимам от http://www.rgbs.ru/tiflology/biblio/rekomendatelnyespiski/2015/olga-fedorovna-berggolts/ и https://ru.wikipedia.org/Берггольц,_Ольга_Фёдоровна
33

И я обвиняват в недоносителство за първия си мъж. Миниуспоредица в успоредицата: за недоносителство
за първия – мъж, поета Борис Губер, вече разстрелян, е арестувана и затворена за осем месеца втората жена
на Гросман – Олга Михайловна (по първи брак – Губер) – преди Гросман да си заложи живота в писма до Ежов
и Калинин и да успее да я измъкне.
34

Откъсче:
Обливается сердце кровью…
Наш любимый, наш дорогой!
Обхватив твоё изголовье,
Плачет Родина над Тобой.
(В свободен превод: Кръв облива сърцата ни, Вожде! / И мъка ни мъчи свирепа... / Обгърнала твоето ложе, /
плаче Рo’дината над Теб.).
35

В стихотворението „О, где ты запела...” от цикъла Пять обращений к трагедии – „при жизни кромсавшим
меня…”.
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човек. Какво можем да кажем за нея ние, несъветските хора?
При Гросман зигзаги няма. Има един завой на 180 градуса и след това – пак направо,
макар с мъка. Въпрос на съотношение на инерционни сили – или на личен стил?36
Щрум, автобиографичният герой на Гросман от Живот и съдба, удържа продължително време на голям натиск и не предава гражданската си съвест. Уволняват
го, най-вероятно го чака каторга, той не е в първа младост... Но – същи deus ex
machina – всeсилният Сталин се намесва против автоматиката на системата
си, Щрум е „реабилитиран”, уволнените му чудесни подчинени – и те са върнати
на работа, неговите „атомни разработки” са взети лично под крилото на Берия,
предлагат да му построят цял нов изследователски институт! И тогава – поискват от него само едно подписче. Под срамно писмо. При това непосредствените
искащи не крият, че разбират дори тази срамност – но нали така се прави. И... той
го дава. Влюбената в него жена го утешава: той е добър човек, просто сега е бил
слаб, утре пак ще бъде силен... Но тя е влюбена. Героят на Гросман не е влюбен в
себе си и не може да си прости. Както вероятно не може да си прости и самият
Гросман. За него гражданско и професионално поведение са едно. Е, в края на Живот и съдба авторът Гросман все пак прощава на героя си, макар с половин уста.
С това прощава и на читателите си – все пак нали те ще трябва да продължат
живеенето по човешки, макар по съветски човешки. А прощава ли човекът Гросман
на човека Гросман? Не знаем. Не знаем дали ракът го е убил без време, защото е
бил арестуван Живот и съдба, „романът на живота му” – или защото самият той
не е издържал на собствените си компромиси – или поради „чиста физиология”, ако
такова нещо има. Но Иван Григориевич, неавтобиографичният герой на Всичко тече,
нито завива, нито загива, нито се гъне, нито се пречупва. Завършващата дума на
повестта влиза в пряк сблъсък със заглавието , с Всичко тече: тя е – неизменен.

За книгата
Сравнения на смисли и сравнения на поведения
Внимателното четене показва, че в писането на Гросман нищо не е случайно.
Затова има смисъл да се питаме за смисъла – дори на равнище дума. Да почнем
от края, от последната дума в повестта: защо неизменен?
Завръщането на Иван Григориевич от смъртта в Сибир към живота в следсталинския Съветски съюз е завършило и неуспехът му е пълен. Близките от младостта
са го предали, с тях не може да живее. Старата любов живее – с друг. Отмъщението също няма да му даде живот: Дантес на Дюма знае виновните лично, отнапред,
и неговото отмъстително завръщане, ако не може да изпълни един живот, може
да напълни един роман. А Иван Григориевич, в своя мислен експеримент „съд над
доносниците”, прекратява пренията до положението „виновни са всички”. Щом са
виновни всички – макар в нееднаква степен – да отмъщаваш – значи да отмъщаваш на себе си, това е глупаво – и оставяме доносника Пинегин в недостъпния за
36
Когато след 9.ІХ.1944 питали професор Михалчев, единствения професионален български философ между
двете войни, защо баш сега не тръгне с комунистите (той цял живот бил поддържал левите) – той отвърнал:
„Тежко натоварените камиони не правят завои”.
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простосмъртни ресторант да си успокоява нервите за сметка на трудовия народ
под окото на КГБ. Иван Григориевич намира нова любов с надежда за vita nuova37,
но тя загива от своята трагична вина на прозряла и покаяла се съучастница в
делата на Ада. И накрая, родният дом го посреща не с прекрасните, вечно млади
мамини ръце – а с няколко камъка сред тръни и прах. От живия дом е останало,
вярно, единственото неизменно – камъкът („Камък, ти стоиш все същ!”, бе писал
Далчев.) И когото си замине на свой ред и Иван Григориевич, камъните от родния
му дом ще замълчат като камъните от неговото детинство, които не разказват
живота на изчезналите черкези, а само намекват за него на малкия Ваня – докато
вече няма на кого и те млъкват завинаги. Нима тая каменна неизменност е пред
погледа на Гросман?
Очевидно не – и риториката ми тук е полемика с авторите на най-тиражираното представяне на повестта пред западния читател като мъчителна, но финално успешна адаптация на една жертва на сталинска репресия към съветския
свят вън от съветския концлагер.38 Героят на Гросман именно не се адаптира:
адаптацията е изменение, а той е неизменен.39 Изменило се е всичко, т.е. всичко
живо. Глава 1 завършва с първото осъзнаване от страна на Иван Григориевич, че
извън лагера животът и без него е продължавал. Но как? Братовчедът, веселият
Коля с протритата сатенена рубашка и английска книжка под мишница – сега се
е изменил до отпуснат научен чиновник със сериозен подход към назначаването
си за академик. За любимата Анечка той от години е решил, че е умряла, щом е
престанала да му пише – а тя се е изменила в чужда жена. Дори доносникът е
вече очевидно друг, защото вместо износена студентска куртка носи сив шлифер и мека шапка (тук Гросман е ироничен – доносникът май и в новите дрехи
си е останал доносник!). Всичко живо тече по течението на живота – само Иван
37

И дори за някакво „възстановяване” на предишното – неслучайно авторът е дал на новата любов на героя
името на старата – Анна.
38

Виж напр. анотацията за втория английски превод (на семейство Чандлър и Ана Асланян) Еverything Flows
в Amazon.com (https://www.amazon.com/Everything-Flows-Review-Books-Classics/dp/1590173287): „Основният разказ е прост: пуснат след 30 години съветски лагери, Иван Григориевич трябва да се бори, за да си намери
място в един непознат свят. Но в роман, чиято цел е да обеме цялата трагедия на съветската история, историята на Иван е само една от многото. Така научаваме и за Ивановия братовчед Николай…” – и в същия ред за
доносника, за новата любима на Иван… Всички са жертви, просто някои са жертви на жертвите… Наистина,
така казват „всички” – но не и Гросман! Във всеки случай това е по-малко неадекватно от анотацията към
първия (неадекватен) английски превод на Томас П. Уитни Forever Flowing (1972), където е казано, че Иван
Григориевич се прибира „в Русия” [Sic!], а там „накрая се завръща в дома, в който е живял като момче, където
най-сетне успява да се примири с нечовечността на новия руски режим”. По това време Уитни е превел на
английски основните неща на Солженицин; вероятно не той е писал тази анотация. Една анотация е нещо рекламно, разбира се – но нали и рекламата не бива да заблуждава потребителя! Виж https://www.amazon.com/
Forever-Flowing-European-Classics-Grossman/dp/0810115034. Същите думи се преповтарят, за съжаление, и
на http://www.goodreads.com/book/show/88459.Forever_Flowing; https://books.google.bg/books/about/Forever_Flowing.html?id=LWDxAEaGEnIC&redir_esc=y; https://www.fantasticfiction.com/g/vasily-grossman/foreverflowing.htm
39

В морален смисъл, разбира се – иначе промени няма как да няма и Гросман ги бележи. Примерно: „Но
Иван Григориевич не разбираше, че се е изменил не само градът, изменил се беше и той самият – неговият
интерес, неговият търсещ поглед бе станал друг. Сега той виждаше в града всичко, което не беше виждал
преди, сякаш се беше преселил от един етаж на живота на друг. Пред него сега се откриваха битпазарчета,
милиционерски участъци, паспортни служби, кръчмета, наемни бюра, обяви за вербуване на работна сила,
болници, стаи за транзитни пътници... А светът на театралните афиши, филхармониите, антикварните книжарници, стадионите, университетските аудитории, читалните и изложбените зали изчезна за него, отиде в четвъртото измерение” (Глава 6).
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Григориевич е каменно неизменен, като скала насред тая река, в която не можеш
да влезеш два пъти – както е казал оня, на когото приписват и думите „всичко
тече”40. Героят на Гросман не може да обърне течението на реката – но поне със
себе си показва, че течението не е всесилно. „Такова време беше” е поведенско
оправдание, от което той не се нуждае.
Не се нуждае той – а другите, а ние? Какво оставя той на нас? The rest is silence?
Не. Остава осмислянето. И то е извършено от Гросман чрез неговия герой.
Сравняване на режими41
Основната схема, по която Гросман мисли за Сталиновия комунизъм, е, че той е
равен на Хитлеровия нацизъм – запетая – не точка! – защото това е само началото. Гросман продължава, нарушавайки все по-важни табута. Те са множество:
тук ще спомена само най-важните според мен. 42 От равенството с хитлеризма
Гросман стига до по-трудния за бивш съветски комунист извод, че Сталиновият
комунизъм е наследник-продължител на Лениновия комунизъм. (Огромната част
от критиците на Сталин не смогнаха да направят това; и днес мнозина реликтови леви критикуват Гросман в този пункт.) Гросман стига до този извод сам,
и предимно просто чрез „изчисляване” – той не знае повечето ключови факти
за Лениновия и Сталиновия начин на терористично управление, нито разполага с
документи, нито е чел Архипелаг ГУЛАГ (питал е някои от завърналите се от ГУЛАГ, някои от питаните са проговорили). Следващият му неочевиден и нетривиален извод е, че изобщо руският комунизъм е наследник-продължител на руското
крепостно безправие. Според Гросман не става дума за система от обществени
отношения, наложена отвън (от викинги, татари, немци – в качеството им на
императори и императрици, администратори и учени – или пък евреи болшевики),
а за руски обществен договор, нормален по форма и ненормален по съдържание.
С подобно мислене Гросман се разкрива като космополит непатриот („Прав беше
Сталин!”), защото за него „нормално” е Западното. На Запад договорът между
управлявани и управляващи е следният „Управлявайте ни така, че да се развиваме в условия на свобода”. В Русия е обратното: „Управлявайте ни така, че да се
развиваме в условия на несвобода”. Защо така? Нима Русия е фатално обречена
на такова нещастно (по западните мерки) съществуване?

40
Хераклит от Ефес (VI–V век пр. Хр.) – бил елин и философ, наречен Тъмни, защото често се оказвал неразбран. Може би Гросман би осъвременил реченото от Хераклит: „Не можеш да влезеш два пъти в един и същ
каторжен ешелон”.
41

Тук, съобразявайки се с формата на тези бележки, описвам нещата свръхсбито и свръхобобщено; огрубяванията са неизбежни. Гросман е развил тези свои мисли в прав текст в глави 21–24 от Всичко тече.
42

Неспоменатите не са маловажни. Примерно, виждането за Ленин като съчетание от скромна руска „трудова интелигенция” – и необуздана воля за власт; за Сталин – като съчетание от революционност и имперска
полицейщина; за СССР – че се основава върху политиката, не върху икономиката – обратно на Марксовата
схема; за Русия, която става световен водач на всички роби по света, които искат да продължат да живеят в
робия; или за следреволюционна Русия като резултантна от комунистическа теория и селска практика: „Ревът
на революционната буря, законите на материалистическата диалектика и логиката на Капиталът се омесиха с
квиченето на хармониките, с „Ябълчето” и „Печеното пиленце”, с клокоченето на самогонните апарати, с призивите на лектори и агитатори към матроси и рабфаковци – да не се поддавали на отровната ерес на Кауцки,
Кунов и Хилфердинг” (Глава 24).
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Мнозина руски мислители преди Гросман са намирали доказателства за такава
обреченост в руската история. Но прави са коментаторите, които откриват в
политологията на Василий Гросман сходства с политологията на Карл Попър43:
историческо предопределение няма, няма фатално важащи закони на Историята,
и в този смисъл няма и история с главно „и”. Абдикацията на Николай II е премахнала „стария режим” и действащият дотогава обществен договор е станал
нищожен. Русия е трябвало – ако не иска да изчезне като обществена организация в анархично насилие – да произведе нов договор. И е можела да избере
между новото, неопитвано от нея развитие в свобода – и привичното развитие
в несвобода. Но конкуриращите се оказват неравни. Свободата не намира своя
глашатай. За сметка на това, несвободата намира Ленин. Оказва се, че Ленин
открива как се свири на тънките струнки на Русия.
–– За интелигенцията – факторът е преобладаващата провинциална безкритичност на местната интелигенция към световните културни иновации. В
случая – масова безкритичност към идващата от Запад „абсолютно научна”
марксистка теория, започваща с мъчни икономически формули, доусложнени
от немски класически философеми, които обаче завършват с вълнуващо простата приказка за всесветското щастливо царство, в което всеки, който
работи, е цар).
–– За „хората от народа” – факторът е вярата, че сложните проблеми имат прости решения – вяра, която се възпроизвежда сред простите хора с по-голяма
или по-малка сила във всяко поколение. „Да избием всички лоши, за да заживеем
добре!” – ето реалния лозунг на т.нар. Велика октомврийска социалистическа
революция. (От друга страна, дори във времената на „реалния социализъм” не
можеше да се прочете, примерно, следното: „След задълбочено запознаване с
трудовете на Маркс и неговите сподвижници, както и с трудовете на техните критици, подробно обсъждане с други читатели на същата литература
и зряло обмисляне на изводите от всичко това, работникът Иван Иванович
Иванов се осъзна като представител на класата хегемон и упражни способността си на свободен избор, решавайки да се постави в услуга на партията
на болшевиките с цел победа на ВОСР. Същия път измина и Сидор Сидорович
Сидоров, и още милиони членове на руската работническа класа”. Това би било
очевидна лъжа. И независимо че не се пишеше така – историята на ВОСР беше
представяна, сякаш е било именно така.)
–– За селото (предимно) – факторът е завистта на неможещия към можещия
(да работи и да се весели), на нямащия към имащия (храна, знания, власт), с
една дума – на бедния към богатия. Тази завист е особено силен мобилизационен фактор в затворената общност на руското село. Още повече че там
43

Виж, примерно, Борис Ланин, цит. съч., с 31. Терминологично уточнение: една от линиите на защита на Живот
и съдба, пробвана от Гросман, е, че това е художествено произведение, а не политическо. Властите държат на
своя монопол върху наименуването на нещата – етикетират романа като политически и превръщат този етикет в
обвинение. Но политика, най-общо, е всичко, което има отношение към придобиване или запазване на някаква
власт. Гросман не иска да отнеме властта на КПСС в СССР. А политологията описва дейността на властта и я оценява като добра или лоша. Тъкмо това прави Гросман в Живот и съдба и още по-прицелено – във Всичко тече.
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богатите материално на свой ред са традиционно бедни откъм съчувствие,
солидарност и елементарна доброта. (Неслучайно Гросман прогласява в Живот и съдба, че ако нещо „ще спаси света”, това е добротата – спонтанната, непредвидлива доброта, която по нас наричаме „човещина”.) А в руското
„революционно” село се появяват Лениновите комбеди – селските бедняшки
организации, в чиито ръце ВОСР е дала по времето на „военния комунизъм”
имота и живота на богатите.
Магьосана от тази демагогска свирня, Русия избира Ленин. След него Сталин
залага успешно на робското в Русия: търпеливото и опрощаващо понасяне на
подлостта и насилието на управниците. „... Руската душа е хилядолетна робиня – пише Гросман. – Какво ще даде на света една хилядолетна робиня, та дори
станала всесилна?” (Глава 22).
Да чуем отново Гросман:
Но колкото повече повърхността на руския живот се уподобявала на живота на Запад, колкото повече напомняли за западния живот руският заводски грохот, тракането на колелетата на руските тарантаси и влакове,
плющенето на руските корабни платна, кристалната светлина в прозорците на руските дворци – толкова по-нараствала тайната пропаст между
най-съкровената същност на руския живот и живота на Европа.
Бездната била в това, че развитието на Запада се оплождало от растежа на свободата, а развитието на Русия се оплождало от растежа на
робството.
Руското развитие разкри своята странна същност: то стана развитие
на несвободата. (...)
Така с хилядолетна верига били приковани един за друг руският прогрес и
руското робство. (...)
Време е да разберат отгадателите на Русия: единствено хилядагодишното робство е създало мистиката на руската душа. (Глава 22)
Хилядагодишният принцип на растежа на руската просвета, наука и промишлено могъщество посредством ръст на човешката несвобода – отгледан от боярската Рус, Иван Грозни, Петър, Екатерина – при Сталин
достигна часа на пълното си тържество. (Глава 24)
Оттук Гросман прави и последния си десакрализиращ извод: и руското добро е
рожба на руското зло – поради което не е много мъдро да се умиляваме пред
тази рожба. Да, може руският народ да е „народ богоносец”, обаче:
И във възхищението пред византийската аскетична чистота и християнската кротост на руската душа живее неволно признаване на непоклатимостта и ненакърнимостта на руската робия.
Изворите на тази християнска кротост, на тази византийска аскетична
чистота са същите като на Лениновата страстност, нетърпимост, фанатичност на вярата – те са в хилядагодишната крепостна несвобода.
Именно крепостната душа на руската душа живее в руската вяра и в руското неверие, в руското кротко човеколюбие и в руската необузданост, в
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хулиганството и дързостта, в руската вариклечковщина и еснафство, и в
руското покорно трудолюбие, и в руската аскетична чистота, и в руското
свръхмошеничество, и в страшната за врага безтрепетност на руските
воини, и в отсъствието на човешко достойнство в руския характер, и в
отчаяността на бунта на руските бунтовници, и в изстъплението на сектантите – крепостната душа е и в Лениновата революция, и в страстната възприемчивост на Ленин към революционните учения на Запада, и в
Лениновата обсесия, и в Лениновото насилие, и в победите на Лениновата
държава. (Глава 22)
През ХIХ век – който за Гросман е „много особен”, защото в него закрепостените
биват освободени, и Русия получава шанса да се откачи от схемата, която прави
обществения прогрес функция от прогреса на несвободата – множество мощни
руски умове поставят руската действителност под въпрос. Появяват се две линии на критика към Русия, които условно наричам „критична” и „самокритична”.
Коренът и на двете е общ: критична нагласа към Русия. Но „критичната” линия
продължава като „критика навън” – към разни неща, които не са Русия, но в крайна
сметка са виновни на Русия за руските лошотии (примерно, католиците, евреите,
Западът); това подготвя трансформацията на началната критичност в крайна
апологетичност: Русия е била, е и ще бъде велика, само някои второстепенни явления временно  пречат да бъде още по-велика.44 „Самокритичната” линия също
започва общокритично, но продължава самокритично: Русия си е виновна сама, следователно – трябва да я променяме. Дотук добре, само че изключваме (по-долу ще
видим защо) компромисните варианти от реформистко-еволюционистки тип – и
с логически скок ненадейно завършваме нихилистично: да сринем всичко, и на разчистеното (от доста хора) социално място да построим нова, хубава държава
(Ленин-Сталин) – или да оставим да се саморазвие анархията (Бакунин-Кропоткин).
Гросмановата критичност към Съветска вече Русия е от средата на ХХ век и се
развива другояче. Той също започва с общокритична нагласа: примерно, в романа си
За правото дело (1943–1951) не е съгласен с разни работи, които пречат на народа
да спечели войната по-бързо и с по-малко страдания (но че ще я спечели, е неминуемо). В продължението на този военен роман – Живот и съдба (1950–1959) Гросман прицелва критиката си в липсата на лична свобода, защото тя е условие за
общонародната победа (която пак е неминуема). Накрая – Всичко тече (1955–1963).
Тук вече я няма войната като образ на съветския живот (в който победата във
войната се приравнява до победа на комунизма в СССР). Тук е разказана историята на едно лично поражение – и успоредно с него, на поражението на съветския
комунизъм, който е отрекъл своята първоначална цел – повече свобода за хората.
А и историята на Русия е прочетена като история на поражения на свободата.
(Гросман сигурно е знаел казаното за Германия отпреди революциите от 1848 година – че Германия била в присъствието на свободата единствено в деня на нейното
погребение!) И – за разлика от двата предшестващи романа – в повестта хепиенд
с победа за свободата не се предвижда. Личната свобода на Иван Григориевич е
44

На тази линия се озовава Толстой със споменатата еволюция от Декабристи до Война и мир – досущ вехтозаветния Валаам, който зинал да прокълне богоизбрания народ – но го благословил. Тук е и Гогол, който освен
на Нос, е автор и на Тарас Булба, и Достоевски, който редом с Унижените и оскърбените, пише Писателски
дневник... Споменавам най-популярните автори; иначе – името им е легион.
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ненакърнима, както и вярата му, че тя един ден ще победи и ще обедини човечеството в „царство на свободата”. Но тъй като е лична, тя е смъртна – със смъртта
на личността. А не-личната свобода, а свободата за Русия? Гросман оставя въпроса без отговор, но самият въпрос е зададен с такъв тон и в такъв контекст, че
прозвучава горестно, и отговорите, към които отпраща, са неутешителни:
Де са времената на руската свободна човешка душа? Кога най-накрая ще
настъпят?
А може би – няма да настъпят никога, може би няма да ги има? (Глава 22)
Подлежащото разсъждение на – в случая попърианеца – Гросман е, че за нито
едно общество няма гарантирано развитие – нито прогресивно (за жалост),
нито регресивно (за радост). Какво ще стане с руското общество, никой не
може да знае, но – домисля си читателят на повестта, побутнат в тази посока от автора – като гледаме руското минало, надали ще има свободна Русия в
„обозримото” бъдеще.

***
Гросман е написал Всичко тече не като евреин, не като Толстой и не като дисидент. За мен това е роман написан от политолог. Това е значело самотност.
Не толкова защото за споделянето на такива немислими мисли по Сталиново
време е следвал разстрел – направо, преди всякакъв Сибир. А най-вече защото
дори в неговата умна, образована и добронамерена приятелска среда надали
биха се намерили хора, които да съ-мислят с него, да му партнират истински в
политическите и историческите допускания. Политологическото мислене до голяма степен бе откривано наново в СССР от времето на Перестройката. Едно
поколение по-рано, Гросман е най-гласовитият от най-ранните му глашатаи.
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Васил Костов

ЕДИН ЦЕНЕН ИЗВОР ЗА
ИСТОРИЯТА НА ЛАЗАРИСТКАТА
МИСИЯ НА БАЛКАНИТЕ
ARTHUR DROULEZ, C.
, M., HISTOIRE DE LA MISSION ,
LAZARISTE DE MACEDOINE (1839–1939). Texte publie par
les soins de Raïa Zaïmova, LES EDITIONS ISIS ISTANBUL1

Изследователите франкофони, чиито интереси са насочени към историята на
християнските мисии през ХIХ и началото на ХХ век, наскоро бяха приятно изненадани от появата на горното заглавие. На страниците на новоиздадената книга се
възпроизвежда оригиналният машинописен текст на отец Артюр Друлес, датиращ
от 40-те години на ХХ век, подготвен за публикуване от проф. д.и.н. Рая Заимова.
Текстът е писан от отец Друлес през 1943 г. във връзка със 160-годишнината на
мисията на лазаристите в Солун. По време на войната той пребивава в Истанбул (квартал Галата), в колежа на лазаристите „Свети Бенедикт”. Оригиналният
текст съдържа 210 страници, 30 фотографии от края на ХIХ и началото на ХХ век,
както и три карти: карта на България (невключена в изданието); карта на българските села, евангелизирани от мисията на лазаристите, и план на Зейтинлик.
Текстът се съхранява в архива на Конгрегацията на мисията (лазаристи) в Париж.
Друлес е прекарал дълги години в служба на лазаристката мисия на Балканите
и е написал няколко текста, посветени на същата тема. Ръкописни варианти,
датирани към 1940 г., са посветени на Смирна (за периода от 1787 до 1942 година), на Албания и на историята на Константинопол от самото му създаване. Те
се съхраняват у лазаристите в Париж, Солун и Истанбул.
Мисията в Македония е пряко свързана с българското униатско движение и с
основаването на българската семинария „Св. св. Кирил и Методий” в Зейтинлик
до Солун. Семинарията става самостоятелно учебно заведение с благословията
на папа Лъв ХIII (1878–1903). Текстът на Друлес събира всички парчета от пъзела
на лазаристите, издадени или останали в ръкописи, за да състави историята на
Зейтинлик.2
1

Артюр Друлез, С. М., История на лазаристката мисия в Македония (1839–1939), текст, подготвен за публикуване от Рая Заимова, Истанбул, ISISpress, 2018.
2

Вж. Предговора на Р. Заимова, с. 5-11.
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Книгата съдържа четири части. Всяка част е разделена на теми, които са със
заглавия, насочващи читателя към най-важните събития от униатското движение. Поради ограничения обем на тази информация тук даваме извадка от тематичните заглавия на Историята на лазаристката мисия в Македония с идеята
да привлечем интереса на по-широка читателска аудитория.
Част първа: Мисията в Солун и етапите на българското движение (1839–1883)
1. Солун, ключ към Македония. 2. Българското
движение; Българите под игото на фанариотите: подготовка на движението (1839–1859); колежът в Бебек и българското движение; вестник България (1859–1861); Иларион и първата
българска църква в Константинопол. 3. Унията
в Кукуш (1859). 4. Движението набира сила в
Тесалия и Тракия. 5. Унията в Константинопол
(дек. 1860). 6. Монсеньор Йосиф Соколски, ръкополагане и измяна. 7. За създаване на българско
духовенство: ръкополагане на монсеньор Попов.
12. Детството на малкия Лазар, бъдещия монсеньор Младенов (1853–1874). 13. Второ българско движение. 14. Монсеньор Нил, епископ, администратор на българските униати (1876–1883).
15. През 1883 г. монсеньор Нил Изворов е назначен за архиепископ на българските униати със
седалище в Константинопол. Монсеньор Михаил Петков е назначен за епископ на българските униати от Тракия със седалище в Адрианопол и монсеньор Лазар Младенов е номиниран за
саталийски епископ на българите в Македония.
16. Изграждане на българската семинария (1884–1885).
Част втора: Мисията в Македония, Зейтинлик. Бурните години (1885–1897)
1.Началните години на Семинарията (1885–1886). 2. Монсеньор Луи Дроаткур,
първият супериор на Семинарията (1886–1887). 3. Време е да се разкаже за началото на Българската мисия. 5. Голямата криза на Българската мисия (1891–1895).
Финансова криза. Морална криза. Религиозна криза.
Част трета: Мисията в Македония, Зейтинлик. Трудни години (1897–1914)
1. Емил Газо, шести супериор на Семинарията (1897–1914). 2. Българската семинария в Зейтинлик. Проект за френско-български колеж. 3. Организиране на Семинарията. 5. Центрове: Кукуш, Гевгели, Йенидже. 6. Солун. Завършване на епископския дом. 8. Дейности на Газо: администрация; закупуване на терени; събиране
на средства, волни пожертвувания; проповеди; евхаристинките; специални мисии.
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Четвърта част: Ликвидацията (1914–1939)
1. Мисията по време на Първата световна война. (1914–1919): Емил Гюви, супериор (1916); службата на Източната армия; Монсеньор Бланше, военен свещеник,
супериор на мисията. (17 септември 1915 – 28 май 1916); Сестрите в служба на
войниците, призоваване; училището в Ламбе (1916); болницата в Йенидже (1916).
4. Евхаристинките в София. 7. Луи Салиба, супериор и окончателен ликвидатор
(1932–1940); Семинарията и приходите ; аферата „Чопрос”; основна регулация;
Зейтинлик в плана за разширяване на града; опозиционна кампания; въпросът за
водата; продажба на терените и на сградата.
От тези заглавия можем да получим представа за разнообразната дейност на
мисията на лазаристите, свързани с българите, проучени и документирани от
Артюр Друлес. С издаването на този ценен исторически текст се отваря различна страница в изворознанието за българските униати. Проф. Рая Заимова с
труда си по подготовката и издаването на този извор изважда на показ редица
неизвестни факти и събития, в които изследователите тепърва ще вникват и
коментират. Надяваме се книгата да предизвика обсъждане и популяризиране на
това липсващо парче от пъзела на сложните исторически събития през втората половина на ХIХ и началото на ХХ век. Освен задълбоченото въведение в началото на книгата, към оригиналния текст проф. Заимова е добавила пояснителни бележки, които са резултат от нейния дългогодишен научноизследователски
труд по темата. Специалистите са улеснени в работата си от разработения
от нея индекс на имената и свързаните с тях текстове.
От мотото се разбира, че проф. Заимова освен прекия си научен интерес по
темата има и емоционални основания за издаването на тази книга: сред учителите в Българската семинария в Зейтинлик (Солун) се откроява един неин прадядо – Димитър Константинов Тъпков. За неговата дейност и подкрепа на униатското движение ще научим в следващи изследователски търсения на авторката.
____________________________________
Информация за издателството и книгата може да се намери на:
http://www.theisispress.org/book-b567.htm
и при желание може да бъде поръчана на следния адрес:
http://www.theisispress.org/howto.order.php
Книгата е дарена на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и на ЦБ при БАН. Представянето е на 13 март в Института по балканистика при БАН, ул. „Московска” 45, София.
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Мария Огойска

РИТЪМЪТ НА СВЕТА В
ЖИВОПИСТА, СКУЛПТУРАТА И
ПОЕЗИЯТА НА МИКЕЛАНДЖЕЛО
Ако следваме логиката на Гьоте, че безсмъртието е необходимо като възможност да се използват нашите земни, но в земния живот неизползвани сили, ще
достигнем до съждението, че някои божествено докоснати, какъвто е Микеланджело, всъщност достигат безсмъртие още в тукашния живот.
Особените близнаци Кастор и Полукс – единият смъртен, другият безсмъртен –
посрещат на площад „Кампидолио” изкачващия се по полегатите стълби, наречени „кордона”, едни разгърнати гънки върху склона на Kапитолийския хълм; гънки, които елегантно следват извивката му. Така пространството, превърнато
в нещо като хълм-ескалатор, те носи върху себе си до великолепната бронзова
статуя на Марк Аврелий на кон. Микелaнджело не успява приживе да види осъществен този свой дизайнерско-архитектурен проект, но явно е, че визията
му за това знаково римско пространство е била от самото начало родена за
живот. Така, издигнат върху постамент в центъра на трапецовидния площад,
императорът философ е обърнат и сякаш отправя с изнесената си ръка приветствие към вечността, към онова, което символизира купола на „Св. Петър”–
самия небесен покров. Куполът, преустроен по настояване на 79-годишния папа
Павел III от 70-годишния и все отказващ да се занимава с архитектура Микеланджело, така че да се простира над всичко в небето на Рим. И не само...
Защото дори и надареният с изключителна проницателност Микеланджело не би
имал въображението да провиди, че тези негови два проекта (площадът с протегнатата ръка на императора към купола на св. Петър) ще се съчетаят някога
през времето и пространствата, за да добият сякаш още по-хармоничната си
обща идеална форма – съответстваща на божествения замисъл, вложен в тях.
Ще са необходими четири века площадът и куполът да се придвижат един към
друг, за да се слеят отвъд Атлантика в новата Капитолия – символизирайки отново свободния и просветен граждански дух и божествената закрила над него.
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И тази завършеност – на света в града и на града-свят – все така ще е „от
гледище на вечността”.
Тогава, в средата на XVI век, Микеланджело отдавна вече се е превърнал във въплъщение на латинското genius. Genius loci – едновременно поглъщащ, съсредоточаващ
в себе си атмосферата, характера на културната множественост и така още приживе преобразен в добрия дух на мястото – ренесансова Италия, но и по-широко,
на Средиземноморието. Флорентинец в Рим, комуто свише е дадено в този човешки
живот да преустроява града-свят. Нещо повече, по думите на Г. Зимел: „Микеланджело създава нов свят и го населява със същества, за които всичко, което преди е
имало една или друга близост или отдалеченост, се слива в един изначален живот”.
За вярна мярка в моето призвание
денят рожден ми даде красотата –
в двете изкуства лъч и огледало;
да мислиш друго, е лъжа, незнание.
Окото ми въздига над земята
онуй, що в цвят и камък е мечатало.
Ако присъда глупава, менлива,
на усет сляп отдава туй, което
отвежда горе всеки ум възвишен,
от тлен към хубост взорът не отива,
че слаб, той взрян нагоре е, в небето;
да литнеш сам – това е блян излишен.
(мадригал, 1541-441)
Едно от възможните обяснения за това титанично художествено събиране в
едно на множество животи и души вероятно се крие в наречената от Иполит
Тен „живописна нагласа на духа”2, тоест онази, която се открива у малцина избрани и сякаш изработва чистите понятия и чистите представи, способни да
дадат познание и да създадат усет за красивото. Но само за красивото ли? За
самото великолепие и многообразие на света. „И всичко беше добро!”
Осем месеца Микеланджело броди из планините на Карара в търсене на подходящи
мраморни късове за гробницата на папа Юлий II. Там, в съревнование не просто с античните майстори, а сякаш със самата Античност, той си пожелава и замисля да
извае изсред самата планина колосална фигура, която да сблъсква земната и морската твърд (разказва на един от учениците си и негов биограф – Асканио Кондиви).
Всъщност просто не е имал свободно време да го изпълни! Но този акцент присъства и в писмата му: идеята, че самото желание за покоряване на мраморните
скали е свързано с някакво митическото вярване-очакване у Микеланджело – сякаш
в дълбините на неговото несъзнавано се възкресяват замръзналите в очакване на
1

В превод на Драгомир Петров, всички цитати в текста са по: Микеланджело. Копие, захвърлено с любов, С.,
Персей, 2014.
2

Тен, Иполит. Живописта на италианския ренесанс, Философия на изкуството, С., 1981.
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това старозаветни отломъци, антична древност, средиземноморското прасъществуващо, веществено съдържащи се в самата плът на планините. „Таи се в камъка
приятел верен /изтръгнат огъня го очертава, гори, руши го той и оживява, / в света прелял, към вечността измерен”. И той, скулпторът, е Божието длето, което
ще ги освободи за нов живот. В сонети и мадригали Микеланджело размишлява и
естествено прави аналогии с душата, вложена в тялото и очакваща изява...
Тъй както с дялането се възправя
от камъка корав една
осанка жива, о, жена,
с отломките отнети му растяща;
така творбата хубава стаява
душа тревожна и трептяща
под булото на грубата си плът,
под своята кора дебелоствола.
Или пък неговото предложение колос с размер 40 лакти да бъде проектиран като
кула, така че главата му да служи за камбанария на църквата „Сан Лоренцо”. И
Микеланджело пише, обяснявайки проекта си: „звуците да се леят от устата му,
той да призовава през площада, особено в празнични дни, когато често звънят
и други камбани” (в писмо до Джовани Франческо Фетучи, 6 декември 1525 г.).
Или пък стъписващото сходство между елементи от плановете му за фортификационните съоръжения (когато войските на папата обсаждат Флоренция
през 1528–29 г. и той е определен за главен инженер-дизайнер по отбраната) и
нововъведенията (контрастиращи правоъгълни и извити форми, странните пиластри), изобретени от него за библиотека Лауренциана. Инженер (от ingeniare)
е, разбира се, който измисля и изобретява неща, но по-дълбоката етимология на
думата ingenium е всъщност „интелигентност, умение”. Микеланджело притежава възхитителното умение да създава от камъка и боите обилие от психологически портрети: любов и мъка в очите на Моисей в „Сан Пиетро ин Винколи”,
любов и благоговение в очите на Адам от свода на Сикстинската капела, любов
и молба-очакване на предела на човешкото в очите на разпънатия на кръста
Иисус3. Но те могат да бъдат четени и като: съвършенство в провидяната мисия-болка на пророка, съвършенство в чистата красота на великолепното Божие
творение, съвършенството, уловено в мига преди Синът човешки да се отдели
от земното, тленното и страдащото и да се превърне в Божи Син. „Душа обременена от плътта да се издигне до небесна слава.”4
Тайната на божественото в човека е почувствана, изстрадана и изобразена от
Микеланджело чрез мрамора, живописта, словото.
3
Създаден по молба на маркиза Пекара (Впрочем особено е вглеждането на Микеланджело в пророческите
фигури на Стария завет. Да си припомним и за ранноюношеската му свързаност с патетично-мрачното слово
на Савонарола – предтечата на Реформацията, и неговия трактат за светското благочестие Презрението към
света; и за това че собствената му религиозна усърдност се задълбочава особено след познанството с Витория
Колона и след смъртта .).
4

Фрагмент от сонет, отправен към Томазо деи Кавалиери.
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Тоз, който от небитие направи
преди несъществуващото време,
го раздели, та някой да поеме
под слънце, друг в нощта да се отправи.
Асканио Кондиви разказва, че Микеланджело не посягал да направи дори една
линия, преди да си припомни и сам себе си да убеди, че това ще бъде нещо непостигано, непоказвано и невиждано. Огромно въображение, разбира се, което
означава и невероятни мъки. И поради изключителната памет за всяко вече предадено движение, положение, поза. „Вие надминавате сам себе си!”, ще му казват
със сърдечна възхита и преклонение.
Тук, при Микеланджело, душите се сдобиват с тела, намират се в себе си, започват да живеят пълнокръвен живот. Анатомът и хирург Реалдо Коломбо в късните
години на маестрото доставя за неговите проучвания в манастира „Св. Агата”
труп на млад чернокож мъж, по думите на Кондиви, „отличаващ се с необикновена красота и изключително правилно подредено телосложение”; и върху който
учителят показвал скритите тайни на анатомията на човешкото тяло. (Водени
са записки, които ученикът му се надявал да издаде при удобен случай, заедно
с коментарите-критики на Микеланджело върху трактата на Дюрер De simetria
partium.) А Вазари описва още ранните му наблюдения върху човешкото тяло в
болницата на флорентинската църква „Санто Спирито”, където пред очите и в
ръцете му се разчленява плътта.5 Плътта, вече напусната от духа. Скелетът
на смъртта присъствал и в самия дом на Микеланджело (изрисуван върху една
от стените в антрето и дообяснен с текст, предполага се, негов), изправен и
в полусянка, с ковчег на рамо, върху който имало следните думи: „О, вий, на този
свят отдали вече в едно душа и тяло: в тъмния сандък е мястото ви отсега”.
Но тази мъртва плът за учебни цели по чудесен начин ще даде живот на величествените му тела, изобразяващи на свода и олтарната стана на Ватиканската капела библейската история, видимия и невидим свят: и като мощно минало,
и като извънмерно очакване.
Пиетро Аретино пише до Микеланджело в 1537 г., прехласнат от почувстваното
пред „Страшния съд” в Сикстинската капела: „Накрая виждам великата истина,
излизаща от устата на Сина Божи; като две сентенции: едната – спасение,
другата – проклятие. Виждам огъня на небесата и горнилото на ада и така си
представям гибелта на последните дни...”.
Същата Капела Сикстина в която и днес ще чуем смразяващо съскащ глас да
призовава „Silenzio!”, глас, който и днес ще иска да облича тялото, да прикрива
мощните му мускули, хармоничната му завършеност. Защото оживяло е писанието, оживял, прекомпозиран е и корпусът на Данте Божествена комедия през
очите, ръцете, но всъщност през душата на Божествения Микеланджело, затова
и наречен така – Il Divino.
5

Вазари, Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей, зодчиков, Т 5, M., 1971.
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Изящното изкуство овлядява всеки,
ако със тайната му Бог го е създал,
ако в упорството остане дълголетен.
И ако зрящ за тайнствените му пътеки
родил съм се в света, от гняв разкъсван цял,
вий огъня, че му принадлежа, винете.
(незавършен сонет)
Работите му съчетават идеите за Платоновата любов и красотата на човешкото тяло, съвършено по Божия замисъл и творческа воля. „Аз съм само такъв,
какъвто Бог е пожелал”, пише в едно писмо Микеланджело. И наистина, целият
му живот, страданията и възторзите, вплетени във всичките му словесни, архитектурни, скулптурни и живописни произведения, са за слава Божия!
Той води скромен живот с оскъдна храна, малко сън, плът, залепваща за ботушите,
тяло, разкривено върху скелето или мрамора („живея сред труд, страшни лишения,
огромно напрежение; нямам време за храна; изтезавах тялото си с извънмерна
работа; търпях унижения”), и още по собствените му думи: „въпреки че съм богат,
цял живот аз живях бедно. Дори един дукат за душата си нямам”. И нямаме ни
най-малко съмнение, че именно негово автопортретно изображение е подобието
на лице върху съдраната кожа на св. Вартоломей в сцената на „Страшния съд”.
Въпреки непрекъснатите задължения, свързани с поръчки и разнообразни желания за
преустройства от страна на петимата папи, които заемат римската катедра през
неговия живот (Юлий II, Александър VI, Климент VII, Павел III, Юлий III), той всъщност
изпълнява някаква своя програма, изразяваща се в апология на човешкото присъствие
в света – с тяло и дух. Над 300 са само фигурите от свода на Сикстинската капела,
всяка изобразяваща различно движение, състояние, желание, настроение... Телата тук
са вместо природа, тоест те са природата на света. Човекът на Микеланжело е
красиво, монументално величествено Божие творение. Задължително телата му са
голи, за да пребивават тук (в свещеното църковно пространство) в изначално необремененото си състояние. Възвестена е за новите времена величествената, красива и хармонична човешка природа. Това вижда Il Divino, това иска той да види и светът: да се огледа и да си спомни себе си в Рая, сътворен да придобива и да се множи,
както и да провиди, да усети, да се докосне и до очакваното Второ пришествие. Дори
и да се чете като проповед (художествена), това е самата Божествено-човешка онтологическа реалност. Затова и определението за неговите извънмерни скулптури и
също така обемаща скулптирана живопис е било terribilita: това е онази откровяваща
откритост, която е не само страховито стъписваща, а дори плашеща с мощта си.
Колкото и да е странно, голотата и обемите не придават сласт на сътвореното от Микеланджело. Мъжките му фигури имат очарованието на женскостта, а
женските една плътна, здрава сила, която носи мъжествена устойчивот. Те са
тела на божествен народ, този, който ще изпълни думите на Бог Отец от Битие:
И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.
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И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби (и над зверовете), над небесните птици (и над
всякакъв добитък, над цялата земя) и над всякакви животни, които пълзят по земята.
И видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро.
						
(Бит. 1:27-28, 31)
Впрочем в спомените на учениците му всичко прекрасно възбужда в маестрото
любов и преклонение: красивите коне, красивите животни въобще, планините,
растенията, но най-вече човекът.
Дали бе светлината възжелана
на Бога, що в душата си усетих,
или из паметта човешка свети
и красота в сърцето ми отляна?
(начало на сонет)
Съществуват упреците, че е отчужден, мрачен, себичен, отстранен от обществото. („Ти внушаваш страх у всички, дори у папата”, пише скъпият му Себастиано дел Пьомбо в писмо от 1520 г.) Но това е дълбинното проникване с мисъл
и воля в същността на творението, което трябва да осмисли, да изобрази, да
преподаде. Това е такова вътрешно напрежение, което изисква съсредоточеност
върху света и неговите проявления чрез природата на човека; до болка внимателни наблюдения; особена чувствителност, която е и способност да надникнеш
в надземното, в планетарното могъщество, което структурира света и човека.
Микеланджело изпитва отвращение към пресъздаването на конкретни човешки
лица, освен ако те не са изключително прекрасни – така пише Вазари. Затова
и като го питат защо скулптурните фигури на Медичите (от надгробията им
в Новата сакристия „Сан Лоренцо”) не приличат наистина на херцозите, той
отвръщал: „Но кой ще помни това след 1000 години!”. Тоест Божественият Микеланджело притежава съзнание за онтологичното „от гледище на вечността”,
при което единствено важна е изпълващата красота.
„Добрата живопис е благородна и благочестива сама по себе си. Нищо не възвисява душата и не настройва към благочестие, както стремежът да се създаде
нещо завършено и съвършено, така както Бог е съвършенство.” И в сонетите
му мощно звучи именно това желание за приближаване на душата към Твореца и
дори за съединяването  отново с Него.
О, Боже мой, не стига да ми вдъхнеш
стремеж към теб единствено защото
от нищо бе душата сътворена.
Преди обвивката  ти да смъкнеш,
от пътя върл посъкрати каквото
ще стори връщането несъмнено.
(фрагмент от сонет)
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Формулата на контрапоста (contrapposto – противоположност) – онзи динамизиращ принцип при „изобразяването” на класицистичните гръцки скулптури, даващ допълнителна възможност да се предаде напрежение6, е използвана и от
други майстори на Ренесанса, но при Микеланджело, през неговото ваятелско
въображение, се завихря до т.нар figura serpentinata (змеевидна фигура), за да
бъде изявена освен красотата и още нещо, отново онзи друг ритъм; ритъмът
на божествения дух във великолепното тяло. (Един маниеризъм – живителен за
по-сетнешните времена на изкуството; та той протяга ръка дори до Бейкън.)
Съвременници са запазили някои размишления на Микеланджело за истинското
изкуство: „Хубавата живопис е като копие на Божието съвършенство, мазка от
четката му. Само живият ум може да почувства цялата трудност на това...
Изкуството не принадлежи на никоя страна, то просто слиза от небето”7.
Не действието, а напрегнатия размисъл, концентрацията на духа изобразява
в скулптури и фрески Микеланджело – емоционалните състояния, чиято смяна
поражда ритъма на света. Да се докоснем до мощта на съсредоточаването
в иначе пределно динамизираните му фигури – онези фрески от Сикстинската
капела (като си припомним настояването му, че колкото повече една живопис се
доближава до скулптурата, толкова по-добра е тя. Анатомическо многообразие
и обилие на красива плът демонстрират в този свод неговите нюдове – почит
към античната красота и въплъщение на принципа „здрав дух в здраво тяло”). И
най-вече онези, опитващи се да се измъкнат от мрамора (сякаш от старото битие), каквито са скулптурите на евангелист Матей, умиращият и бунтуващият
се роб (отпаднали от гробницата на Юлий II и за три века извървели наистина
робски път, бидейки различно притежание, за да достигнат до Париж и да станат мяра за подражание на редица художници, скулптори, дизайнери на сгради и
пр.8). Или пък Давид, вперил поглед към предстоящото сражение – изящновеличествен пророк, цар, поет, самото въплъщение на красота и сила.
„Идеята, чийто мъченик е Микеланджело – обявява философът Зимел, – е част
от нерешения проблем на човечеството: да намери освобождаващ завършек на
живота в самия живот, да въплъти абсолютното във формите на временното.”
И неизлени образите щяха
да чакат, ала към оназ висока
ковачница отправям аз молитва!
Микеланджело е едно от доказателствата за съществуването на Бог!

6

Предполага се, че Микеланджело се е вгледал по-задълбочено в този подход, след като е бил поканен да
оцени автентичността на статуята Лаокоон, намерена по времето на папа Юлий II.
7

В писмо на Франческо д’Оланда до краля на Португалия (около 1545 г.), цит. от Асканио Кондиви.

8

Реплики на недовършения му, все още в камъка, роб-атлас ще поддържат някои от великолепните сгради
в Европа, проектирани два-три века по-късно. Дьолакроа, Гюстав Моро, Роден, Антоан Бурдел многократно и
творчески ги „възпроизвеждат” през ХІХ век.

114

