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Николай Зернов (1898–1980) е руски философ, богослов и изсле-
довател на руската православна култура, активен участник в 
православно-англиканския диалог. През 1921 г. семейството му 
емигрира от Съветска Русия първоначално в Истанбул, а след 
това в Белград, където Николай Зернов завършва богословие в 
Белградския университет. През 1925 г. започва да чете лекции 
по сравнително богословие в Православния богословски инсти-
тут „Св. Сергий” в Париж, същата година става първият гла-
вен редактор на списанието Вестник РСХД, което се превръща 
в едно от основните издания на руската православна емигра-

ция. В началото на 30-те години на миналия век защитава докторат по философия в 
Оксфорд, а от 1934 г. до смъртта си живее във Великобритания. Дълги години в Окс-
форд преподава „Основи на източната православна култура”, в продължение на три-
найсет години е секретар на Сдружението „Св. Албаний и св. Сергий”, което работи 
активно за православно-англиканския диалог. За своята дейност е удостоен с почет-
ната степен доктор хонорис кауза на Оксфордския университет.
Сред по-известните му произведения, писани на руски и английски език, са: Руският ре-
лигиозен ренесанс през XX в. (1963), Източният християнски свят (1961), Руската църква 
и вселенското Православие (1932), Православната среща (1961), Англиканските ръкопо-
ложения и Православната църква (1939), Москва – Трети Рим (1937) и др. Предложеният 
тук текст е публикуван за първи път през 1971 г. в списанието Вестник РСХД, бр. 99.

Николай Зернов 

СИМВОЛИКАТА НА ИМЕНАТА В 
РОМАНИТЕ НА ДОСТОЕВСКИ1

Грибоедов и Гогол са ненадминати майстори в създаването на имена за сво-
ите знакови герои. Имената Скалозуб, Молчалин, Собакевич, Коробочка или 
Ноздрев пресъздават сами по себе си личностните деформации, които тези 
писатели са искали да изобразят. Достоевски продължава по пътя на своите 
гениални предшественици, но той до такава степен задълбочава и разши-
рява символиката на личните и фамилните имена, че това заслужава внима-
телно изследване. Достоевски следва да се чете бавно, като обмисляме всяка 
негова дума и взимаме предвид всички движения на неговата мисъл. При по-
добен подход към неговото творчество символиката на имената придобива 
своя истински смисъл и ни помага по-добре да разберем замисъла на автора.
1  През 1947–1966 г. в университета в Оксфорд четях лекции върху източната православна култура. През 
този период многократно се спирах върху богословското съдържание в романите на Достоевски. Особе-
но ме интересуваше символизмът на имената на неговите герои. Работата над други мои книги не ми 
позволи да са задълбоча върху тази тема и да запиша тогава моите мисли. Бих искал сега, в този кратък 
текст, да се върна към тях с надеждата, че някой от читателите на списанието ще се заеме с тяхното 
разработване. В заключение искам да спомена ценната книга на Л. А. Зандер Тайната на Доброто, Посев, 
1960, засягаща същия въпрос. Б.а.
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Петте основни романа-мистерии на Достоевски могат да бъдат сравнени 
с пет действия на една грандиозна драма, чийто герой е „всечовекът” Адам. 
Той стои пред лицето на своя Творец-Бог, спори с Него и Му задава въпроси. 
„Защо Си ме създал, пита Адам, защо Си ме изпратил да живея тук, на земята, 
в страната на изгнанието, където аз съм безсилна жертва на моите страс-
ти, заради които трябва да страдам, да боледувам и да загивам под тежест-
та на моите грехове, защо Си ми възложил непоносимото бреме на свобода-
та?”. Този Адам се е разпаднал на множество парченца. Той е загубил своето 
единство, всеки един от героите на Достоевски проявява само една черта 
на „всечовека”, опитва се да намери решение на една от загадките, които об-
кръжават човека на земята. Техните имена загатват тайната на тяхната 
личност, помагат ни да проумеем мъчителните въпроси, на които героят 
иска да получи отговор. 

В Бесове и в Братя Карамазови, тези две най-велики мистерии, създадени от 
Достоевски, имената придобиват особено значение. Централна личност в 
Бесове е Николай Ставрогин. Името Николай означава победител на народи-
те, а Ставрогин – човек, възнесъл се на кръста. Ставрогин, човеко-богът, 
противопоставя себе си на Бог – човека Иисус Христос. Ставрогин сам си е 
избрал разпятието, за да изпита своята сила, за да докаже на себе си, че има 
власт над собствената си съдба. Подобно на Спасителя на света, той също 
е извисен над останалото човечество и привлича останалите към себе си. 
Всички останали герои от Бесове кръжат около него. Той самият обаче е зас-
тинал в своята плашеща неподвижност, под маската на „спасител” той се 
задушава в пустотата на своето самозванство. Разпъването му на кръста 
завършва със смърт, а не с възкресение, тъй като е проява на неговото свое-
волие, дръзко предизвикателство към неговия Творец.

Основният ученик на Ставрогин е Пьотър Верховенски. Подобно на ап. Петър 
той изповядва вярата си в своя учител и организира „новата църква”, състо-
яща се от клетки на революционери заговорници. Но ако ап. Петър е „камък”, 
то Пьотър Верховенски е авантюрист, измамник, предател, който се над-
смива над онези, които са тръгнали след него. Той е готов да жертва живот 
заради идеята, но не своя, а на другите.

Другият ученик – Кирилов – не прилича на Верховенски. Той дълбоко презира 
наглеца Пьотър. Кирилов носи името „господин”, кириос. Той е повярвал на 
Ставрогин, че ако няма Бог, то човекът трябва да заеме мястото на Твореца 
на вселената. Като доказателство за своето господство, той завършва жи-
вота си със самоубийство, което по-късно ще извърши и Ставрогин.

Друг ученик на Ставрогин е Шатов. Той е великодушен, изпълнен с добри на-
мерения, но в същото време е като тръст, клатена2 от вятъра, не може да 
намери устойчивост и затова е обречен на гибел.

2  Шатов е производно от глагола шатаю (поклащам, клатя). Б.пр.
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В Братя Карамазови е особено важно семейното име. „Кара” означава черен на 
езика на народите, обитаващи източните територии на Русия. Карамазови 
са черни хора, израснали от чернозема, в тях е стихийната сила на плодород-
ната земя. Бащата Фьодор е „дар Божий”. Той е природно надарен човек, който 
безразсъдно е пропилял и осквернил талантите си. Само че той не ги е загубил 
безвъзвратно. Въпреки че е развратник и доброволен шут, той не е лишен 
от известна чувствителност на сърцето. Той осъзнава силата на доброто 
в своя най-малък син. От първата си жена, Аделаида Ивановна – фантазьор-
ка, повредена от възпитанието си по западен маниер, той има син Дмитрий, 
носещ името на богинята на земята Деметра. Той е човек на чувствата, на 
стихийните пориви, доброто и злото начало в него са до такава степен сме-
сени, че и той сам не може да се оправи с тях. Съвсем други са двамата му по-
лубратя, родени от втората съпруга – София Ивановна. По-големият от тях 
носи името на Йоан Богослов. Той е мислител, измъчван от своите съмнения 
и озаряван от прозренията си. На него са му открити тайните на отвъдния 
свят, но гордостта на ума не му позволява да влезе в Църквата и той става 
съзнателен богоборец. Третият син – Альоша – е „човеколюбец” по думите на 
Достоевски. Той носи името на любимия руски светец Алексий – човек Божий3. 
Самото име Алексей означава помощник и Альоша действително бива призо-
ваван на помощ от всички около него. Четвъртият син – Смердяков – роден 
от Лизавета Смрадливата, е карикатура на Иван. Той също така е атеист и 
философ, а всички идеи, които, изречени от Иван, изглеждат смели и дръзки, 
стават плоски и вулгарни, щом започне да ги излага лакеят Смердяков. В него 
черната, плодородна земя на Карамазови се е превърнала в лепкава зловонна 
кал, тъй като благодатта на Светия Дух вече не я освещава. 

Адам на Достоевски не предстои в самота пред своя Творец, до него се намира 
вечната му спътница Ева. Женските образи на Достоевски нямат собствена 
съдба, те не спорят с Бога, но в ръцете им е съдбата на мъжете, те погуб-
ват или спасяват онези, които ги избират за свои приятелки. Ева, подобно на 
Адам, е изгубила своето единство, тя се е разпаднала на парченца, образът ѝ 
е изкривен, но печатът на нейната изначална красота все още я краси. Специ-
ално място в романите на Достоевски заемат жените с името София, „пре-
мъдрост Божия”, и Екатерина, „винаги чиста”.

Соня Мармеладова, София Андреевна – майката на Юношата, София Иванов-
на – майката на Иван и Альоша, София Матвеевна Улитина, книгопродавачка-
та, която е лъч светлина в последните мъчителни дни на Степан Трофимович 
Верховенски. Всички те са невинни жертви на хорската жестокост и похот. 
Те смирено носят своя кръст, превиват се под тежестта му, но не се пречуп-
ват. Готови са да забравят за себе си, да простят на обиждащите ги. Те не са 
безразлични към доброто и злото, не се примиряват с греха, а преодоляват 
злото със своята самоотвержена любов. Те умеят истински, творчески да 
обичат и в това е непресъхващият източник на възраждащата им се сила. Те 

3  Св. Алексий човек Божий – раннохристиянски светец от Рим, живял в края на IV и началото на V век. 
Особено популярен в Православната църква и в Русия. Б.пр.
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вярват в крайната победа на доброто и това ги спасява от отчаянието и 
ненавистта към насилниците им. Софиите отразяват Божествената свет-
лина, те свидетелстват за присъствието в този паднал свят на друга, вис-
ша реалност – на един жив, всевиждащ и състрадащ на човечеството Бог.

Екатерините също са жертви, те са завързани към колелото за мъчения, но в 
техните случаи страданията не ги изкупват, а ги разрушават. Те не успяват 
да забравят за себе си, не могат да спрат да се поставят на първо място. 
Те се любуват на своето великодушие, на своята жертвоготовност и чис-
тота. Те не обвиняват и поради това стават жертва на своите фантазии. 
Екатерина Ивановна Мармеладова на пръв поглед изглежда като беззащитна 
жертва на своя разпътен мъж пияница, но в действителност тя го е тикна-
ла към такъв живот, понеже обича само себе си и собствените си страдания.

В тежката, наситена със страсти атмосфера на Карамазовото семейство на-
влизат две жени. Въпреки своето привидно благородство и жертвени пориви 
Екатерина Ивановна погубва Дмитрий заради своя егоизъм. Грушенка-Аграфе-
на, богинята на любовта, предизвиква бури. Бащата забравя всичко в прилив 
на сладострастие, Дмитрий се възпламенява с огъня на еротичната любов, 
докато Альоша подхожда към нея с братско съчувствие. В Грушенка побеждава 
любовта, тя самата се пречиства чрез нея и отваря пред Дмитрий пътя на 
възраждането. Но това не успява да стори красавицата Анастасия Филипов-
на. Името ѝ зове към чудото на възкресението, но в последния момент вярата 
ѝ не удържа, тя се срива и всичко приключва с тържеството на смъртта.

Някак особено стои Дария Шатова. Името ѝ означава „силна, побеждаваща”. 
Тя действително не се страхува от никакви жертви, готова е да отдаде себе 
си изцяло на любимия човек. Само че тя не успява да спаси Ставрогин, впро-
чем никой и не би могъл да го спаси. Достоевски е вярвал, по всичко личи, че 
най-добрият проводник на Божията благодат са слабите и беззащитни по 
природа жени, изпълнени поради това не със своята, а с висша сила.

Тези убеждения Достоевски изразява по-отчетливо в разказа за жената на 
Ставрогин. Единствено лудичката и саката Лебядкина е удостоена да носи 
името Мария. Тя е прозорливка, първа успяла да разгадае същността на мъжа 
си и да разобличи неговото самозванство. Тя е свързана с майката земя, с 
вечната женственост и с пречистата Богородица. Своите най-дръзновени 
прозрения Достоевски е въплътил в образа на юродивата Мария Тимофеев-
на – девицата-съпруга, която очаква своя небесен жених.

Освен имената, носещи смислово съответствие с характера на героите, 
Достоевски често прибягва до имена, имащи ярко изразена звукова асоциа-
ция с неговите персонажи. Такова е например името Свидригайлов, идващо 
от историята на Литва. То отразява странната, пълна с вътрешни лъкату-
шения личност на този тъмен мистик, едно от най-оригиналните творения 
на писателя. Такива са имената на Шигальов, Фердишченко, Лямшин, Липутин, 
Лебезятникова и други.
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Изучавайки тази своеобразна поредица от имена, неволно се питаш доколко 
самият Достоевски е промислял докрай всички възможни изводи от направе-
ния избор. Не можем да дадем изчерпателен отговор на този въпрос, но едно 
е сигурно – Достоевски внимателно е обмислял, проверявал и променял имена-
та, докато не е намирал подходящото. Той е имал изключителен усет както 
за звуковия, така и за смисловия характер на имената. Тук той е следвал дъл-
боко вкоренена руска традиция. Благодарение на използването при кръщение 
на предимно гръцки имена, руснаците са свикнали да търсят в църковните 
календари и житията тяхното обяснение. В библиотеката на Достоевски е 
имало такъв календар с превод на руски на имената на популярни светци.

Героите от романите на Достоевски в началото изглеждат като руски раз-
ночинци от средата на XIX век, облечени в нескопосано ушити дрехи от епо-
хата си и обитаващи мрачните домове в просмукания от мъгла мразовит 
Петербург. Едновременно с това неговите герои са грандиозни символи на 
съдбата на човечеството, излизащи извън рамките на която и да е истори-
ческа действителност. Макар да са въвлечени в драматични събития, така 
увлекателно описани от автора, те принадлежат към друго „действие”, ко-
ето е започнало с грехопадението и ще свърши едва в деня на второто при-
шествие на Иисус Христос. Разкриването на символиката на имената помага 
на читателя да види в романите-мистерия съчетаването на различни облас-
ти, което е една от основните особености на творчеството на Достоев-
ски.

2 януари 1971 г., Оксфорд

Превод от руски: Димитър Спасов
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200 г. от рождението на Ф. М. Достоевски 

Джордж Патисън

„ЧОВЕШКО, ТВЪРДЕ ЧОВЕШКО”? 
„ПОРТРЕТЪТ НА ХРИСТОС” НА 
НАСТАСЯ ФИЛИПОВНА 

Достоевски пише основната част от романа Идиот, докато заедно със съп-
ругата си живеят във Флоренция, на хвърлей разстояние от Палацо Пити, 
посещаван често от писателя, където съзерцава изложените там картини, 
сред които най-силно впечатление му прави „Мадоната на стола” на Рафае-
ло1. Макар и тази картина да не е спомената в романа, едва ли е просто съв-
падение голямата роля, която визуалните образи играят в Идиот, както в 
развитието на сюжета, така и за саморазбирането на неговите герои.2 Още 
в началото на романа княз Мишкин, епоним на „идиота”, вижда фотографския 
портрет на красивата Настася Филиповна и този портрет предизвиква у ге-

1  Виж. Ф. М. Достоевский. Письма, том 20 в Полное собрание сочинений в тридцати томах (Ленинград: Нау-
ка, 1973, с. 317) 
2  Алюзии към „Сикстинската Мадона” на Рафаело присъстват и в Бесове и Братя Карамазови. Достоевски 
вижда картината в Дрезден и е бил изключително развълнуван от нея. По-късно съпругата му подарява 
голяма фотографска репродукция на картината, която той закача в своя кабинет. 

Джордж Патисън (р. 1950 г.) е английски богослов и ан-
гликански свещеник. Завършва богословие в Универси-
тета в Единбург и защитава докторска дисертация 
в Университета в Дърам. В периода 1991–2001 г. е све-
щеник в църквата на Колежа „Кингс“ на Университета 
в Кеймбридж. През 2001 г. става преподавател по бо-
гословие в Университета на Архус, а в периода 2004–
2012 г. е професор по богословие в Университета в Окс-
форд. По същото време служи и като свещеник в катедралната църква на Оксфорд. 
От началото на 2013 г. до 2021 г. е професор по богословие в Университета в Глазгоу, 
където преподава и до днес. 
Работи в областта на систематическото богословие, а академичните му интере-
си са свързани с историческата, богословската и философската рецепция на автори 
като Киркегор, Хайдегер и Достоевски, както и с въпроси на естетиката във визуал-
ните изкуства. По-известните му книги са Изкуство, модерност и вяра (Art, Modernity 
and Faith, 1991), Философията на Киркегор (The Philosophy of Kierkegaard, 2005), Мислене-
то за Бог в епохата на технологията (Thinking about God in an Age of Technology, 2006). 
Представеният тук негов текст (‘Human, all-too Human’? Anastasia Filippovna’s ‘Portrait 
of Christ’) е предоставен специално за сп. Християнство и култура по покана на г-жа 
Клемена Антонова, а публикацията му на английски е предстояща. 
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роя очарованието, довело по-късно в хода на действието до нейната смърт 
и до неговата лудост.3 И докато образът на Настася Филиповна в света на 
романа е въплъщение на представите за човешката красота, фотографи-
ята може да бъде разбрана като визуална илюстрация на думите, изказани 
от княза, че „красотата ще спаси света”4. По-късно той се сблъсква с друг, 
много по-различен образ – картината на Ханс Холбайн от 1520–22 г. на мърт-
вия Христос, на която Христос е изобразен с безкомпромисен реализъм и за 
която се твърди, че художникът е ползвал за модел тялото на самоубиец. 
На тази картина Христос е лишен от красотата, която буржоазният вкус е 
намирал за същностно качество на Неговата човешка природа, а Неговата 
недвусмислено показана смъртност сякаш Го лишава и от Неговата божест-
веност. Когато за пръв път вижда този образ, Мишкин казва, че при вида на 
тази картина човек може да загуби вярата си5, а по-късно отчаяният млад 
нихилист Иполит допълва, че тази картина откроява безсилието на Христос 
пред безличните природни сили и неизбежността на смъртта, която очаква 
всяко живо същество. Иполит заключава, че това изображение прави вярата 
във възкресението невъзможна.6

Тези два образа могат да бъдат разгледани като визуалните параметри на 
сложното преплитане на темите за красотата, смъртта и божественост-
та, които присъстват в целия роман и които структурират концепту-
алната и религиозната драма в него. От ключово значение е, че тази драма 
се развива в контекста и на тогавашния европейски дебат за Христос и за 
възприятието на Христос. Но това не са единствените образи, които раз-
криват отношението на Достоевски към този дебат. Предполага се, че об-
разът на Мишкин е изграден по примера на каноничната икона на Христос в 
православната традиция, а голяма част от богословската сила на романа се 
дължи на затъмнението на тази иконична идентичност на Мишкин след сре-
щата му с обзетата от капиталистическата революция тогавашна Русия.7 
Когато се завръща в Санкт Петербург след пътуването си на Запад, Мишкин 
посещава своята далечна роднина г-жа Епанчина (в кабинета на чийто съп-
руг той вижда и фотографския портрет на Настася Филиповна). Аделаида, 
най-голямата дъщеря на г-жа Епанчина, е запалена художничка и на закуска-
та с нея Мишкин доста недодялано изказва мнението, че лицето на човек 

3  Следва да се отбележи, че това е един от първите случаи, при който една фотография изиграва важна 
роля в художествена творба, факт, който подкрепя аргумента, развит в настоящия текст, за напълно 
съвременната природа на визуалната естетика на Достоевски. 
4  Никога не чуваме князът да казва това директно, но то е цитирано в негово присъствие от младия 
нихилист Иполит. По-късно това ще бъде намекнато и пред Аглая. Думите на Иполит са във: Ф. М. Досто-
евски. Идиот. Том 8 в Полное собрание сочинений в тридцати томах (Ленинград: Наука, 1985). Приети бук-
вално, тези думи понякога са сочени като ключ за разбирането на цялостните богословски разбирания на 
Достоевски, като напр. в: Bruno Forte, The Portal of Beauty. Towards a Theology of Aesthetics, trans. D. Glenday and 
P. McPartlan (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), pp. 43-52. Цитатите на български са дадени по: Ф. М. Достоевски. 
Идиот. Народна култура, 1960. Превод: Н. Голчев.
5  Достоевски, Идиот (1973), с. 181.
6  Достоевски, Идиот (1973), с. 338-339. Този образ е често коментиран в литературата. 
7  Не разполагам с писмен източник в подкрепа на този аргумент, но той беше обсъждан на конференци-
ята „Религиозен прочит на Достоевски” проведена през 1996 г. в Центъра за литература и богословие в 
Университета в Глазгоу. 
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непосредствено преди мига на гилотинирането му може да бъде подходящ 
обект за рисуване (въпреки че, както научаваме на друго място, тя предпо-
чита пейзажите). Освен това в романа е описан и въображаемият портрет 
на Христос, „нарисуван” от Настася Филиповна в едно от нейните писма до 
Аглая Епанчина, за която към този момент Мишкин вече е сгоден. Тъкмо тази 
„картина” е в центъра на настоящия текст, отчасти защото тя е била пре-
небрегвана в изследователската литературата в сравнение с фотографския 
портрет на Настася и „Мъртвият Христос” на Холбайн, но и защото тази 
картина има съществено отношение към дебата за Христос и за това как 
Христос е представян, което, както видяхме, заема централно място сред 
религиозните въпроси, разглеждани в романа.8 

Веднага е нужно да се отбележи, че макар и в романа този образ да е само опи-
сан, без да бъде представен като действителна картина, Настася Филипов-
на говори за него като за картина и очевидно тя очаква и Аглая да го види по 
този начин. Така Достоевски приканва и читателите да си представят това 
описание като картина, която биха могли да разгледат в една галерия. На-
стася Филиповна изобразява Христос седнал, сам, в компанията само на едно 
дете, на чиято глава Той „в неволна забрава” е положил ръката си, загледан 
„в далечината, към хоризонта; в погледа му е отразена една мисъл, обширна 
като целия свят; лицето му е тъжно”. Детето е замълчало и се е загледало 
втренчено в Него, докато слънцето залязва.9

На пръв поглед в този портрет няма нищо необичайно. По-скоро сме свикна-
ли да виждаме такъв портрет. Христос, седнал сред деца, е тема, позната 
от многобройни популярни християнски книги и благочестиви картини. Ала 
през 60-те години на XIX век изображенията, на които Христос е седнал или е 
сред деца, са по-скоро новаторски, тъй като в по-ранната иконография по-
добни изображения са рядко срещани. В западната традиция преди Ренесанса 
и Реформацията и като цяло в източната иконографска традиция Христос е 
изобразяван седнал само в определени сцени. Несъмнено най-известна е него-
вата икона като Пантократор, където Той е изобразен седнал в слава, „Все-
държител”, както буквално се превежда Пантократор. Видимо това изобра-
жение е свързано с небесната и есхатологична идентичност на Христос като 
Син Божи, Който ще съди на Страшния съд. А по отношение на земния живот 
на Христос, по-рано Той е рисуван седнал в сцените на сватбата в Кана Гали-
лейска10, когато разговоря със самарянката при кладенеца, по време на про-
поведта на планината, в дома на Марта и Мария, на вечерята във Витания 
и на Тайната вечеря, като Мъж на скърби, и докато разчупва хляба с двамата 
ученици в Емаус след възкресението. Отчасти с изключение на образа като 
Мъж на скърби, акцентът във всички тези изображения е йератичен и йерар-

8  Въпреки че в своя класически коментар Достоевски и „Идиот” Робин Фойер Милър разглежда идентич-
ността на Мишкин като образ на Христос, както и приликите между Настася и Аглая, в своето изследване 
тя не споменава този конкретен словесен портрет. Виж: Robin Feuer Miller Dostoevky and The Idiot (Cambridge 
MA: Harvard University Press, 1981).
9  Виж. Достоевски, Идиот (1973), с. 379-380.
10  Макар и това да не е често срещано. 
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хичен, те подчертават царските и свещеническите прерогативи на Хрис-
тос и превъзходството Му над онези, сред които или над които Той е седнал. 

Изображенията на Христос сред деца започват да се срещат през Ренесанса. 
Най-често обаче на тях Той е изобразен сред много хора, а акцентът е пос-
тавен върху взаимодействието между Христос и присъстващите възраст-
ни (виж например „Христос, благославящ децата” на Адам ван Ноорт от на-
чалото на XVII век, картината на Ван Дайк от 1618–1620 „Оставете децата 
да дойдат при Мен” и една творба, приписвана на Рембранд). Някои от тези 
изображения съдържат и конкретни внушения, какъвто е случаят с картина-
та на Лукас Кранах от 1545–1550 г., в която Христос е заобиколен от бебета и 
техните майки и която може да бъде разчетена като подкрепа на позицията 
на лутераните в полза на детското кръщение. 

След романтичната епоха тези изображения започват да се срещат по-чес-
то. Христос започва да бъде изобразяван седнал, сам, замислен, може би дори в 
известен смисъл обзет от меланхолия, Мъж на скърби, но без физическите бе-
лези на страстите. Забележителен пример в това отношение е картината 
„Христос в пустинята” на Иван Крамской, изложена за пръв път през 1872 г. (и 
отново през 1873 г.), върху която обаче той е работил през по-голямата част 
на 60-те години, което го превръща в съвременник на работата на Достоев-
ски върху Идиот.

Пак по същото време, макар и вероятно това да започва малко по-рано, изоб-
раженията на Христос сред деца се увеличават след Романтизма, за да се 
превърнат във времето на викторианската епоха в широко разпростране-
на и популярна тема (както и може да се очаква, най-често те се срещат в 
сборниците с библейски истории за деца, които стават особено популярни 
през тази епоха). Това може да бъде обяснено с романтичното разбиране за 
детството като критичен елемент в развитието на човека, често придру-
жавано от внушението, че децата са надарени със специално прозрение към 
или по отношение на божествения аспект на света. За разлика от по-ранни-
те изображения Христос вече е представян сам сред различен брой деца, без 
на картината да има майки или други ученици. Тази тенденция става особено 
видима в илюстрованите библейски книги, писани специално за деца – друго 
явление на XIX век.

Нарасналата значимост на тези сцени е отражение на насочването на ин-
тереса към човешката природа на Иисус и преместването на акцента към 
ролята на чувствата в религиозния живот. В еклезиологичната традиция 
Христос е Спасител по силата на онтологичната сила на ипостасния съюз, 
обединяващ божественото и човешкото в самата личност на Неговото би-
тие. Тъкмо тази Негова едновременна божествена и човешка идентичност 
прави Неговото невинно страдание на Кръста спасително, а не просто тра-
гично. Но след Романтизма Неговата проява като Спасител започва да бъде 
обяснявана повече чрез Неговото уникално интензивно богосъзнание и чрез 
неограничената му съпричастност към другите човешки същества, съпри-
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частност, която се простира дори до техните страдания и грехове. Нищо 
човешко вече не Му е чуждо, и Той започва да озарява всички със Своята бо-
жествена светлина.

Този богословски обрат става причина и за експоненциално нарастване на ис-
торическите изследвания за земния живот на Иисус, често с надеждата да 
бъде доказано, че личността на Христос Го прави подходящ посредник между 
божественото и човешкото – макар и в някои случаи (пример за което е Да-
вид Фридрих Щраус) това да води някои автори до открито антихристиян-
ска или поне антицърковна и антидогматична позиция. Едно от най-влиятел-
ните жизнеописания на Иисус през XIX век е това на хуманиста Ернест Ренан, 
който описва религията на Иисус като „религия без свещеници и без външни 
практики, основана изцяло върху вълненията на сърцето, върху подражание-
то на Бог, върху непосредствената връзка на човешкото съзнание с небес-
ния Отец”11. Разбирането на Ренан, характерно и за буржоазните идеи на XIX 
век, го кара да оцени жените като особено податливи на „повика на сърцето”, 
поради което не може да бъде изненадващо, че тъкмо „жените са Го приели с 
такъв ентусиазъм”12. „Жените и децата са Го обожавали”13, „... и така зараж-
дащата се религия в много отношения се превръща в движение на жените и 
децата ... Иисус не пропуска възможност да каже, че децата са свещени, че на 
децата принадлежи царството Божие, че за да влезем в него, и ние трябва 
да станем като децата, че ние трябва да Го приемем като дете, както и че 
Отец скрива тайните си от мъдрите и ги разкрива пред малките. Така Той об-
вързва почти изцяло идеята за следовничеството с тази за детето... Всъщ-
ност тъкмо децата, благодарение на своята божествена спонтанност, на 
наивната си радост, ще завладеят земята”14.

Ренан също описва Иисус, седнал сам на Елеонския хълм, загледан над Йеруса-
лим (което, настоява той, Иисус често правил), потънал в „дълбоко чувство 
на печал”15.

Какво отношение имат всички тези развития към сюжета и героите на 
Идиот? Видимо „портретът” на Христос на Настася Филиповна попада в 
контекста на атмосферата, описана от Ренан и други подобни хуманистич-
но-сантиментални жизнеописания на Иисус. 

Но дали всичко това има отношение към възможния принос на романа към ре-
лигиозното разбиране за Христос като цяло?

Движението за историческия Иисус има и своите скандални моменти, докато 
паралелните развития в областта на изкуството предизвикват объркване, 
а понякога се сблъскват и с враждебност, каквато е реакцията и към други 
11  Ернест Ренан. Животът на Исус. (Ernest Renan, Vie de Jésus, Paris: Calmann-Lévy, 1938, p. 58).
12  Ibid., p. 104.
13  Ibid., p. 134.
14  Ibid., pp. 136-137.
15  Ibid., p 214.
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нови развития в изкуството през XIX век. Отношението към този нов въз-
глед за Христос може да се види и по реакцията срещу картината на Иван 
Крамской „Христос в пустинята”. За нея по-късно Толстой казва, че това е 
бил „най-добрият Христос, който съм виждал”, но по-голямата част от от-
зивите за нея са далеч по-негативни. За мнозина в тази картина Христос е 
лишен от божественост и тя е оценена като проявление на историческия 
позитивизъм в изкуството. Защитавайки картината, Иван Гончаров казва, 
че лицето на Христос е представено като битка между духа и плътта, ала 
този образ е „без история, без дарове, които да предложи, без евангелие ... 
[Това е Христос] представен в неговата светска страна, в неговото окаяно 
състояние, останал сам в края на пустинята, сред голите камъни на Палес-
тина ... където, сякаш, дори камъните плачат!”16.

Това, което кенотичната христология описва като „принизяване на Хрис-
тос” (т.е. неговото човешко състояние на слабост и уязвимост, лишено от 
Неговите божествени атрибути), по този начин се превръща в тема за съв-
ременната историография и изкуство в същото време, в което Достоевски 
пише Идиот – и като последица както историографията, така и изкуството 
повдигат един и същ въпрос: как, след като Иисус е представен само като чо-
век, Неговата божественост може да бъде спасена от този твърде човешки 
образ?

Акцентът върху изключителната чувствителност и съпричастност на 
Христос видимо не е достатъчна бариера срещу подобен срив. Сантимен-
тализмът на Ренан, колкото и да е „красив”, в крайна сметка не би могъл да 
предложи достатъчна защита срещу нихилизма. Не красотата е тази, коя-
то може да спаси света, нито дори да го преобърне (както казва и Аделаида 
Епанчина за снимката на Настася Филиповна). Седналият Христос, потънал в 
мисли и обзет от меланхолия, сякаш е Христос, застанал тъкмо на пресечна-
та точка между тези два етапа на изцяло човешкия Христос. Забележително 
е в това отношение, че докато Христос на Ренан наблюдава Йерусалим при 
изгрев слънце, Христос на Настася Филиповна е изобразен на залез. Всъщност 
нейният портрет откроява сенчестата страна на оптимизма на Ренан. От 
нейна гледна точка светлината избледнява, както винаги се случва с естест-
вената светлина.

Но какво ни говори това за романа на Достоевски?

Първо, като цяло, всичко това подчертава актуалността на визуалния реч-
ник на Достоевски. Това не само е един от първите романи, в който една 
снимка (фотографският портрет на Настася Филиповна) играе важна роля 
в сюжета, но и образът на седналия Христос, до когото има само едно дете, 
е отражение на съвременните развития в религиозното изкуство, които на 

16  И. А. Гончаров. „Христос в пустыне”, картина г. Крамского. http://goncharov.lit-info.ru/goncharov/proza/
hristos-v-pustyne-kramskogo.htm. Крамской рисува също и портрет на Гончаров (1874). В същото есе Гонча-
ров разглежда и „Тайната вечеря” на Николай Ге от 1863 г., в която Тайната вечеря е изобразена в мига, в 
който Юда си тръгва. Виж по-долу повече за мнението на Достоевски за тази картина.
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свой ред са свързани с промените в тогавашната историография. Мъртви-
ят Христос на Холбайн наистина е образ от по-ранна епоха. Но подобно ярко 
изображение на мъртвия Христос – също съвременно на Идиот – може да се 
види в „Мъртвият Христос с ангели” на Мане. Също като картината на Крам-
ской, и тя е приета от мнозина като кощунствена и оскърбление за вярата 
заради отказа от всички елементи на красотата и обичайната сакралност.17 
Също както и в литературната, и във визуалната област Достоевски е изця-
ло в синхрон с най-важните развития в културата на своето време.

Още повече че, както показват коментарите му към „Тайната вечеря” на Ни-
колай Ге, Достоевски е бил наясно с опасностите, които крие едностранният 
хуманизиращ и сантиментализиращ подход към Христос в изкуството. През 
1873 г. Достоевски записва:

„Загледайте се внимателно: това е обикновена кавга между напълно обикно-
вени хора. Христос е седнал, но наистина ли това е Христос? Това може да 
бъде и добър млад човек, наскърбен от скарването с Юда, изобразен дока-
то намята дрехата си, готов да излезе и да направи своя донос, но не това 
е Христос, Когото познаваме. Учениците се спускат към Учителя, готови да 
Го утешат, но това не отменя въпроса: къде тук са следващите осемнаде-
сет века християнство и каква е важността на това събитие за тях? Как е 
възможно от една толкова обикновена кавга между едни толкова обикновени 
хора, събрани на вечеря, както те са показани в картината на г-н Ге [sic], да 
последва нещо толкова колосално?”18.

На второ място, макар ситуирането на портрета на Христос, нарисуван от 
Настася Филиповна, в историческия контекст на изкуството на епохата да 
не може да отговори пряко на въпроса дали Мишкин може да бъде разглеждан 
като образ на Христос, той е показателен, че Настася Филиповна има такова 
разбиране за него. Знаем за нея, че тя чете много и е отдадена на умозрител-
ни идеи, затова и не може да бъде изненада, че нарисуваният от нея порт-
рет на Мишкин/Христос е повлиян от съвременните хуманистични западни 
източници, това е един сантиментален Христос, чиято спасителна сила в 
най-добрия случай е слаба. Без да поставяме под въпрос цялостната христо-
логична перспектива на романа, можем да кажем, че за нея Мишкин наистина 
е Христов образ, и то от един много специфичен вид. Дали можем да отидем 
още по-далеч и да кажем, както казва и Евгений Павлович (друг герой в рома-
на), че християнските разбирания на самия Мишкин са почерпени от същите 
западни източници и че неговата любов към Русия и християнското милосър-
дие са последица от „интелектуални убеждения”, които той погрешно смята 
„за истински убеждения, природни и непосредни!”, е съвсем друг въпрос.19 Ако 
приемем тази оценка, тогава бихме могли да говорим за съществуването на 

17  По този въпрос виж повече в: George Pattison, ‘Art, Modernity and the Death of God’ in idem, Crucifixions and 
Resurrections of the Image (London: SCM Press, 2009), pp. 21-44, и по-конкретно 24-36.
18  Ф. М. Достоевски. Дневник писателя в: Полное собрание сочинений в тридцати томах (Ленинград: Наука, 
1980). с. 76-77.
19  Ф. М. Достоевски. Идиот, с. 481.
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дълбоко разбирателство между Мишкин и Настася Филиповна в споделяне-
то на сантименталната представа за това спасение. Във всеки случай, след 
като Настася Филиповна поставя надеждата за своето спасение в такъв об-
раз на Христос, тя е обречена на провал.

Има и още един иконографски паралел, който следва да бъде очертан във връз-
ка с „портрета” на Настася Филиповна, макар и той да не е казан изрично. 
Споменато е от Евгений Павлович, че отношението на Мишкин към нея може 
да бъде разгледано като отражение на евангелската история за прелюбодей-
ката, спасена от Христос от убиване с камъни (асоциация, подсилвана от ис-
торията, разказана от самия Мишкин, за прогонената Мария, спасена от него 
в малкото швейцарско село, където е живял преди началото на действието 
на романа)20. В християнската традиция тази жена често е била представяна 
за Мария Магдалина, която от своя страна е представяна за Мария, сестрата 
на Марта. Разбира се, това е жената, която евангелията описват като сед-
нала в нозете на Иисус и заслушана безмълвно в думите Му в една от малко-
то нейератически сцени, в каквито обичайно виждаме Иисус седнал. Както е 
известно, на нея ѝ е препоръчано да избере „добрата част, която няма да ѝ се 
отнеме”. Ако подобна алюзия е скрита и зад портрета на Настася Филиповна, 
тя подсилва, макар и едва доловимо, асоциацията между Мишкин/Христос и 
Настася Филиповна/прелюбодейката, с което подсказва, че не Аглая е тази, 
която трябва да познаем във фигурата на смълчаното дете, а самата На-
стася Филиповна, и по този начин намеква, че нейната най-дълбока надежда е 
чрез Мишкин тя да седне в краката на Христос, заслушана в неговите слова, 
и да избере „добрата част, която няма да ѝ се отнеме”. Но ако това е нейна-
та надежда, тогава тя е добре скрита не само зад замяната ѝ с Аглая, но и 
заради сантименталния позитивизъм на историзма от XIX век, който се про-
явява в нейния портрет на меланхоличния Иисус, съзерцаващ светлината на 
залязващо слънце. Затова може би не само нейните психологически рани не ѝ 
позволяват да приеме прошката, предложена ѝ от Мишкин, пречка за това 
е нейното, а и на епохата погрешно разбиране за Христос. Действително, 
това прави въпроса по-малко индивидуален и по-малко психологически. Ала в 
същото време може би го прави по-трагичен в класическия смисъл. А това е 
така, защото тя споделя съдбата и на целия ценностен свят, който в този 
конкретен исторически момент се впуска в надвисналата тъма. И все пак – 
дори самият Достоевски да не казва това, може би остава една незначител-
на възможност този „човешки, твърде човешки” Христос да съхрани споме-
на за другата светлина, а заедно с този спомен и надеждата, че ценностите 
на настоящата епоха не са единствените ценности, по които ние и светът 
следва да бъдем съдени.

Превод от английски: Момчил Методиев

20  Пак там.
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Пътища

В един октомврийски ден на 1882 година 25-годишният ка-
толически свещеник Йосиф (Джузепе) Алоати потегля от 
Торино към Солун на първата си духовна мисия сред мест-
ното българско население. Благодарение на тази първа и 
единствена мисия, подобно на своя събрат монсеньор Ан-
джело Ронкали (св. папа Йоан XXIII), той остава завинаги 
свързан с България. 
Свидетелствата за него ни разкриват една необикновена 
личност, съпричастна към всички изпитания и преврат-
ности на българите в навечерието и по време на Балкан-
ските и на Първата световна война: бежански страдания, 
борба за оцеляване, изтощителен труд; низ от несправед-
ливости. 
Някои от впечатленията му непосредствено след прис-
тигането му в този непознат за него район на Балканите 

драстично се различавали от представата му за благочестив християнски живот. 
В свое писмо той описва следната сцена, на която става свидетел навръх Възкре-
сение Христово: „Обичай е на Великден да се причастяват всички – мъже, жени, 
деца. Кой би помислил, че при тоя случай светият храм се обръща на истинско бойно 
поле! Преди да се прочете Евангелието, тълпата се нахвърля към двете странич-
ни врати на иконостаса, като всички викат, бутат се, произнасят вулгарни думи, а 
дори и се сбиват. Църквата беше препълнена. Всички искат да се доближат до ико-
ностаса и през цялата служба се чуваха най-скандални караници. Първите трябва-
ше да защитават с всички сили местата си, до които се бяха добрали. Гласовете на 
свещениците и певците не се чуваха: имаше страшна врява в черквата. Най-после 
настъпи моментът на причастяването. Изведнъж храмът като че ли бе нападнат 
и превзет от една тълпа, която се бореше с юмруци за първите места. Това наисти-
на беше страшна профанация на свещеното място. Бедният свещеник, притиснат 
от всички страни, измисли един начин на причастяване, ако не приличен, то поне удо-
бен. Той извади една икона от иконостаса и през отвора започна да раздава Пресвето-
то Причастие. Започнаха да викат хората – всеки искаше да се причасти по-рано. В 
това време клисарят потегли свещеника за ръката и му заповяда кого да причасти 
по-рано. Нещастният свещеник не знаеше накъде да се обърне. Той тичаше от една-
та страна на другата с потира в ръка, без убрус, като оставяше всеки от причас-
тяващите се да си обърше устата както може – с ръкава или с нещо по-нечисто. С 
устни, мокри още от евхаристическата кръв, мнозина веднага си излязоха от черк-
вата. Аз видях не един мъж да запали веднага цигара пред вратата и да води ве-
сел разговор, без да почете Бога, който току-що бе приет. Пред това неочаквано за 
мене зрелище, което за пръв път в живота си виждах, покрих лицето си с ръце, за да 
не виждам такова омерзение на свещеното място. Щом излязох от църквата, оти-
дох в квартирата си и се хвърлих на канапето повече мъртъв, отколкото жив”.1  
Подобни сцени обаче не го обезкуражават, а укрепват решимостта му да полага 
усилия в две посоки – едната е милосърдната дейност за облекчаване на трудното 
ежедневие на местните хора, а другата е тяхното образование и духовно просве-
щаване. Най-вече припомнянето за това, че светата Евхаристия е сърцето на цър-
ковния живот. Неслучайно монашеската общност, на която той става основател, 
е наречена „Сестрите на светата Евхаристия”. 
И ето че през 2021 година, почти век и половина след пристигането на този млад ду-
ховник сред българите в Солун и околните села, Католическата църква постави на-

1  Вж. статията на Ваня Еленкова, „Работата на обществото на сестрите евхаристинки”, http://www.
history.swu.bg/.

Последната снимка на отец 
Йосиф в София, 1927 г.
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ОТЕЦ ЙОСИФ АЛОАТИ – 
БОЖИЯТ РАБ, КОЙТО СТАНА 
ВСИЧКО ЗА ВСИЧКИ 
Със сестра Максимилиана Пройкова от монашеската 
общност на сестрите евхаристинки разговоря Сандра 
Керелезова

Тази година бе поставено началото на процес по беатификация на основа-
теля на вашата монашеска общност. Животът на отец Йосиф Алоати е 
тясно свързан с България, но за жалост, знаем твърде малко за него. Разка-
жете ни повече за личността и делото му.

Действително тази година имахме голямата радост, на 16 юни в Торино, Не-
гово Високопреосвещенство архиепископ Чезаре Нозиля постави началото 
на процеса за беатификация и канонизация на основателя на нашата мона-
шеска общност – отец Йосиф Алоати. От този момент той вече е Божи раб.

Роден е през 1857 г. във Виластелоне, градче на около 20 км от Торино, първо-
роден син от шест братя и сестри. Веднага след раждането на първите им 
две деца родителите му се преместили да живеят в Торино. Семейството 
му се радвало на добро социално положение и задълбочен живот във вярата. 
По-малкият му брат Мелкиоре също става свещеник; сестра му Еврозия осно-
вава заедно с отец Йосиф нашата монашеска общност, сестра му Кристина 
става монахиня в Торино в Конгрегацията на светото Причастие. 

Още от малък Йосиф имал влечението да служи на Бога и на ближния, което 
проявявал в игрите си, подражавайки на свещениците в богослужението. В 
началното училище той бил отличен ученик, но когато постъпил в гимназия-
та, където натоварването било по-голямо, се установило, че дясното му око 
е застрашено от сериозна повреда поради увреждане на лявото око още при 
раждането. Това наложило да прекъсне учение и да започне работа във фаб-
риката за коприна на дядо си. Две години прекарал там, но нито за момент 

чалото на процеса по неговата беатификация и канонизация. Разговаряме със сестра 
Максимилиана Пройкова от монашеската общност на сестрите евхаристинки за не-
обикновената харизма на отец Йосиф и за значимите духовни събития, свързани с не-
говата личност, които наскоро станаха факт… 
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не забравял желанието си да стане свещеник. Молил се усърд-
но. По това време се разпространявали все повече информации 
за явленията и чудесата в Лурд. Заедно със семейството си и 
с други близки, Йосиф започнал Деветница към Света Богоро-
дица Лурдска. Снабдил се с вода от чудотворния извор в Лурд 
и всеки ден миел окото си. Към края на Деветницата един ден 
той забелязал, че една от работничките във фабриката взи-
мала по-малко нишки от необходимото. Не вярвал, че може да 
види това, но се оказало, че го вижда и с лявото, и с дясното 
око. Света Богородица била отговорила на горещите му мо-
литви. Още през есента на следващата 1874 г. той бил приет в 
колежа в Скарнафиджи, за да продължи образованието си. През 
1877 г. завършил философския факултет. Силно го привличал 
живота на свещениците от Конгрегацията на мисиите, позна-
ти още като лазаристи, основани от свети Викенти от Паула. 
Така през есента на същата година той бил приет в новициата 
(като послушник) в техния манастир в Киери, близо до Торино. 
Бил изпратен в Торино, за да следва богословие и да се подготвя 
за свещеническия сан. Преминавайки през всички етапи, на 23 
септември 1882 г. Йосиф Алоати бил ръкоположен за свещеник 
от епископа на Торино.

След ръкоположението си той като че ли обаче се надявал да бъде изпра-
тен на мисия доста по-надалеч от Балканите... 

Съкровената му мечта била да бъде изпратен в Китай, където много негови 
събратя мисионери умирали като мъченици за вярата. Главният му настоя-
тел от Париж отец Фиат обаче му дал назначение за Солун. На 30 октомври 
същата година, едва 25-годишен, той пристигнал в Солун. През 1860 г. в Цари-
град била подписана „унията” с Рим и отец Йосиф попаднал на неспиращите 
борби срещу нея. 

Той намерил един беден народ във всяко отношение; църква, чиито верни тъ-
нели в невежество и мрак. Сърцето му плачело, когато виждал как небрежно 
се причастявали верните, говорейки помежду си и излизайки да пушат вед-
нага; бил неутешим, когато намирал в много църкви светото Причастие по-
ставено в кибритена кутийка или друга подобна в някоя пукнатина на стена-
та… Тези преживявания го карали да разбере, че той трябва да стане „всичко 
за всички”, за да подкрепя спасението на душите на тези добри, но невежи 
хора. Първото условие било да научи езика им. Затова оставил своите събра-
тя в Солун и отишъл да живее в къщата на един български свещеник, където 
в контакта със селяните можел да говори техния език… и го научил само за 
три месеца. Второто условие, за което си дал сметка, е обредът. Никой не 
разбирал неговия римски обред, затова решил, че той ще приеме техния из-
точен обред, за да го почувстват наистина част от тях самите. Колкото 
и да му коствало, отец Йосиф взел нужните разрешения и завинаги преминал 
в източния византийски обред, без правото вече да практикува своя роден. 

Отец Йосиф в пър-
вите години в Солун, 
след приемане на 
източния обред 
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Облякъл расото, сложил калимавката, научил църковнославянския език и бо-
гослужение, а заедно с това започнал да спазва всички пости през годината в 
цялата им каноническа строгост. 

В писмо до своите родители той пише: „Станах българин до мозъка на кости-
те си”. Отец Йосиф обикалял неспирно селата, поучавал народа и свещеници-
те; служил, проповядвал, изповядвал. Бил строг аскет и човек на молитвата! 
В тази молитва се родил и венецът на неговата неуморна апостолска дей-
ност. През лятото на 1884 г., по време на дълбоко молитвено размишление 
върху страданията на Исус, Бог му дал ясна благодат, както той самият ни 
пише по-късно в своите беседи: „На четвъртото спиране по пътя за Голгота, 
където Исус Христос, натоварен с кръста, срещнал любимата си майка, по-
чувствах Исус и Мария да говорят на сърцето ми. Това, което стана в мене в 
това блажено време, не мога, мили Евхаристинки, да изразя с думи. Мога само 
да ви кажа, че от това спиране, в което бях престоял повече от час, се вдиг-
нах подкрепен и уверен, че Бог иска едно ново Общество от сестри, които, 
отдадени в служба на Тайнствения Исус, под покровителството на Пресве-
та Богородица, да се наричат Евхаристинки, да имат за началница сестра ми 
Еврозия и чрез училища и други средства да се грижат за поучението и възпи-
танието на момичетата и жените във вярата, като ги учат да познават, 
обичат и обожават Евхаристичния Исус Христос”. Настоятелите му го под-
крепяли в това негово начинание, наистина вдъхновено от Бога. Независимо 
от това последвали години на много трудности в очакване на решението 
на родната му сестра, която също търсила светлина от Бога, за да разбе-

Отец Йосиф Алоати с децата от сиропиталището в София
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ре наистина ли това е Неговата воля за нейния живот. След продължителни 
молитви към Света Богородица-Помощница тя била подкрепена от всепри-
знатия от всички свят свещеник Дон Боско, който ѝ казал: „Ти си искала знак 
от Света Богородица и тя ти го дава чрез мене. Иди в Солун, постави се на 
разположение на брат ти Йосиф и прави каквото ще ти каже той”. Това сло-
жило край на търсенията ѝ и в началото на следващата 1888 година Еврозия 
потеглила за Солун. След едногодишна подготовка за нейния монашески жи-
вот при Милосърдните сестри на свети Викенти от Паула най-после дошъл 
многоочакваният ден на основаването на монашеската общност на сестри-
те евхаристинки – 18 април 1889 г. – Велики четвъртък. Еврозия заедно с още 
четири сестри поставили началото на новата монашеска общност. В пълно-
та църковно и празнично, основаването било отбелязано на 21 април, който 
в тази година бил Великден и за източния, и за западния обред. Броят на сес-
трите нараствал бързо и мисията им се разгръщала по градовете и селата. 

В закупения чифлик в Палюрци, където сестрите по-късно се преместили от 
Солун, се отворило и сиропиталище. За съжаление Балканските войни били 
съдбоносни за младото монашеско общество. Сестрите и сираците били 
прогонвани от място на място. Отец Йосиф бил винаги неотклонно с тях, 
особено след разболяването на сестра Еврозия Алоати и заминаването ѝ за 
Торино, откъдето вече нямало да се върне. Към всичко това се прибавила и 
Първата световна война. Така, прокудени от местата, в които Общество-
то се е родило и започнало своята мисия, през август 1920 година отец Йосиф 
заедно със сестрите и децата пристигнали в София. Тук били изправени пред 
нови трудности, но отец Йосиф бил изпълнен с надежда и бил неуморим. В про-

Пред енорийския дом при църквата „Успение Богородично” в София – 1926 г. В центъра е монс. 
Анджело Ронкали, от дясната му страна е епископ Кирил Куртев, а от лявата – епископ Викенти 
Пеев. В лявата половина на снимката с бяла брада и тъмни очила е отец Йосиф Алоати
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дължение на седем години той правил всичко, което можел, за да се организира 
животът на всички тези бежанци от войната, които били дошли в София. 
Грижата за сестрите и за сираците, на които той всеотдайно служил, била 
във всяко едно отношение. Отец Йосиф бил не само духовен ръководител на 
всички тях, но и грижовен баща. След като първата къща, на ул. „Върбица”, 
която той осигурил, станала малка, тогава с указ от царя се предоставил те-
рен, който сестрите закупили, и започнал строежът на манастир и сиропи-
талище на ул. „Пиротска” 175, познати под името сиропиталище „Княгиня 
Евдокия”. 

Заедно с всичко това, на което отец Йосиф бил двигател, той се грижил и 
за построяването на храм в София за католиците от източен обред, като 
отправил писмо с молба за средства до държавния секретар на Светия прес-
тол, кардинал Пиетро Гаспари. Отговорът бил положителен и днес сме ра-
достни да имаме нашия катедрален храм „Успение Богородично”. В същото 
време заедно със сестрите, отец Йосиф поддържал духа на верните, като 
посещавали семействата им и ги събирали в новообразуващата се църковна 
общност. Така именно тук, в София, отец Йосиф отдавал последните си сили 
в служението на Бога и на верните. Тук той е посрещнал първия папски легат 
в България монс. Анджело Ронкали и в продължение на две години работели за-
едно. През август 1927 г. именно той придружил отец Йосиф при пътуването 

Духовници от източен и западен обред, София, 1927 г. В центъра е монс. Анджело Ронкали, от 
лявата му страна е епископ Кирил Куртев, а от дясната – епископ Викенти Пеев. В центъра зад 
тях е отец Йосиф Алоати
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му за Италия, където в Торино заедно с брат си Мелкиоре щели да отпраз-
нуват 50-годишен юбилей монашески живот. Това бил един хубав и вълнуващ 
празник заедно с неговите събратя, от които мисията му по нашите земи го 
била откъснала толкова много години. Но здравето му било влошено, силите 
му го напускали и неговият настоятел отец Лобри сметнал за необходимо да 
го задържи в Италия. Това било истинска жертва за мисионера отец Йосиф 
Алоати, но винаги послушен на Божията воля, той я приел с голямо смирение. 
Послушанието го отвело в манастира им в Киери, откъдето той започнал 
своя монашески живот. На 27 март 1933 г. отец Йосиф Алоати преминава в 
Дома на Отца.

Вие лично пътувахте това лято до Италия във връзка с неговата просла-
ва, споделете какви бяха вашите впечатления и емоции, свързани с това 
пътуване... 

Заедно с нашата генерална настоятелка сестра Йоанна Тончева заминахме за 
Рим, където бяхме приети в манастира на Генералната курия на Конгрегаци-
ята на мисиите. На другия ден заедно с постулатора отец Джузепе Гуера от-
пътувахме за Торино, където в манастира на Милосърдните сестри на свети 
Викенти се проведе втората сесия след началото на процеса за беатифика-
ция и канонизация на Божия раб отец Йосиф Алоати.

На тази сесия пред трибунала, делегиран от архиепископа на Торино, който 
се състои от трима членове, положиха клетва членовете на Историческата 
комисия. След това бяха изслушани някои свидетели. 

Особено радостно е да виждаш с какво вълнение всички се интересуват от 
личността на отец Йосиф, за когото досега не са знаели нищо. Ние самите 
преоткриваме в неговия живот толкова много неща!

При вас в манастира са дошли свидетелства от вярващи за благодатни-
те дарове, които те са получили след молитвата си към отец Йосиф... 

Наистина има такива свидетелства. Още през 2017 г., когато от Генералния 
настоятел на Конгрегацията на мисиите, отец Томаш Маврич, разбрахме, че 
искат да подемат каузата за беатификация на нашия основател, започнахме 
да препоръчваме на всички около нас да му се молят и просят неговото зас-
тъпничество пред Бога при всички техни нужди. Наистина, започването на 
един подобен процес не може да бъде друго, освен желанието на Бог да бъде 
изявена светостта на съответната личност. 

Вълнуващи бяха дните от 5 до 8 октомври тази година, когато членовете на 
Трибунала от Торино дойдоха в манастира ни, за да се срещнат и изслушат ня-
кои от тези свидетелства. Имах огромната благодат да превеждам на пове-
чето от тези хора и трябва да кажа, че това бяха свидетелства, преживени 
и споделени от дълбочината на сърцето, което трогваше до сълзи. Самите 
членове на Трибунала си тръгнаха развълнувани и помолиха от тяхно име да 
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благодарим на всички онези, които са участвали в тази Трета сесия, за свиде-
телството на тяхната жива вяра и молитва.

Процесът по беатификацията има определени етапи и условия. Какво 
следва от тук нататък, след като началото е поставено? 

Каузата за беатификация и канонизация на Божия раб отец Йосиф Алоати за-
почна в епархията на Торино, тъй като отец Алоати е починал именно в То-
рино (Киери). След като е издаден едикт за събиране на информация за отец 
Йосиф, се назначава специален епархиен трибунал, който изслушва хора, приз-
вани да свидетелстват за конкретни факти от неговия живот, в които се 
вижда практикуването до героизъм на християнски добродетели, или да сви-
детелстват за получени благодати чрез неговото застъпничество. 

Конгрегацията за каузата на светците назначава лице, под чието ръковод-
ство се извършва работата по изготвянето на Позицията, т.е. синтез на 
всичко събрано в първата фаза, която показва живените до героизъм добро-
детели. От своя страна и постулаторът следи цялата тази работа. 

Цялата документация се предоставя на Съвета на историците, на Съвета 
на теолозите и на Събранието на епископите и кардиналите, които преглеж-
дат подробно и чрез гласуване дават своето становище. Ако то е положи-
телно, Светият Отец подписва Декрет за добродетелите, т.е. ще декла-
рира, че отец Йосиф Алоати е практикувал всички добродетели до форма на 
героизъм, и ще бъде провъзгласен за преподобен. 

За да се стигне до беатификация, е необходимо чудо, т.е. извънредно изце-
рение, получено чрез посредничеството на отец Йосиф Алоати, което меди-
цината не може да обясни научно. Само тогава той ще бъде провъзгласен от 
Светия отец за блажен. В други случаи, когато се касае за мъченическа смърт, 
не се изисква допълнително чудо, достатъчно е мъченичеството.

За да се стигне до канонизация, т.е. до провъзгласяването на светец, се изис-
ква ново чудо. Това важи също и за вече провъзгласен за блажен мъченик.

Саможертвеният дух у отец Йосиф особено ярко се откроява във факта, 
че той, който произлиза от богато семейство, е обхождал селата на Бъл-
гария, за да служи сред най-бедните и необразованите. Заедно със своята 
сестра той откупува имоти и сгради със средствата от собственото си 
семейно наследство, за да ги превърне в сиропиталища и лечебници... 

Отец Йосиф Алоати отдавал не само всичките си физически и духовни сили 
за просветата на нашия народ по местата, където е служил, но той давал 
и всичко, което имал. С наследството, което му се полагало, както и това 
на сестра му Еврозия, те купили чифлика в Палюрци, където бил първият ни 
по-голям манастир. Там освен сиропиталището за момичета имало земедел-
ска колония за момчета, където те се учили на занаяти; имало аптека, лечеб-
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ница. През годините идвал по-малкият им брат Франческо заедно със съпруга-
та си, за да им помага. Цялото семейство Алоати е било ангажирано с молитва 
и с всичко, с което могат да помогнат на благородната мисия на отец Йосиф 
и сестра Еврозия.

Самото име на монашеската ви общност – евхаристинки, ни насочва към 
съкровеното желание на отец Йосиф да напомня на вярващите за великия 
дар на Евхаристията. За Евхаристията са изписани едни от най-сложни-
те богословски трудове, изглежда не толкова лесна задача за един мисио-
нер да предаде посланието на всеки вярващ, и на не толкова образования, 
че Евхаристията е центърът на автентичния християнски живот? 

Отец Йосиф идва от Торино, наречен град на светото Причастие. Това 
предполага, че той носи в сърцето си една особена обич и чувствителност 
към Исус Христос, скрит под видовете на хляба и виното. От друга страна, 
приел тайнството Свещенство, той по един извънреден начин е свързан с 
тайната на светата Евхаристия. Дошъл по нашите земи, той намира Исус 
в Пресветото тайнство на олтара беден, непознат и изоставен и от вер-
ните, а понякога и от духовниците. Това не му дава покой и той неспирно се 
моли и се жертва, просейки от Бога светлина какво да направи за този на-
род. Така, в молитвата, се ражда нашата монашеска общност на сестрите 
евхаристинки. Нашата мисия е както Мария, сестрата на Лазар, да стоим в 
нозете на Исус, да Го познаваме все повече, да Му служим, да Го обичаме, да Го 
обожаваме. След това, от пълнотата на сърцето си, подобно на Марта, да Му 
служим, като Го носим на другите и ги учим да Го познават, да Му служат, да Го 
обичат и да Го обожават. 

Известно е, че отец Йосиф е написал богословски текстове, стихове, пис-
ма, бележки – какво от това е запазено и би могло да се сподели с българ-
ската аудитория? 

Отец Йосиф е поетична душа и е писал много. Писал е поезия, писал е богос-
ловски трудове, беседи, размишления, свързани с духовната подготовка на 
сестрите за монашеския живот, написал е книга за живота и добродетелите 
на Еврозия Алоати, която като монахиня приема името сестра Мария Хрис-
тина Исусова. Неговите записки наброяват около осем хиляди страници, от 
които около две хиляди са на български език. Писал е много за светата Евха-
ристия. Биха могли да се изброят множество негови мисли, най-вече свързани 
със светото Причастие и всяка една по особен начин оставя своята следа в 
живота ни. Ще си позволя да цитирам една, която в известен смисъл обхваща 
всичко, което касае живота ни като евхаристинки:

„Денят на една Евхаристинка е като верига, от която първата халка трябва 
да почне от Светото Тайнство и последната да свърши с Него. И всичките 
халки трябва да бъдат Евхаристични и направени от любов Евхаристическа 
и според Евхаристическия пример.
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Вие трябва да правите и материалните работи еднакво добре, както пра-
вите причастяването и посещенията на Пресветото Тайнство, защото 
всичките ви дела са в услуга на Небесния ви Господар, който ви ги заповядва” 
(Беседа 62). 

Това е мисъл, отправена към нас, но в същото време тя може да бъде прог-
рама на живота на всеки един християнин, който редовно приема светата 
Евхаристия и иска да води автентичен живот. Пожелавам го от сърце на 
всички и нека Божият раб отец Йосиф Алоати бъде наш покровител и помощ-
ник в този път.
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о. Купен Михайлов

ПРЕПОРЪКАТА НА МОЯ 
ЕПИСКОП
(Спомени, част трета)

С РОНКАЛИ ИЗ ЕВРОПА
„Куклен, най-хубавото село в света”
Така нарекоха Куклен двама мои приятели от Англия, които посетиха то ва 
село и близкия до него манастир „Свети Врач”. Дали името Куклен идва от то-
ва, че селото е „хубаво като кукла”, или от това, че някогашният управител 
на близката римска крепост се наричал Кукулус, за нас в случая няма значение. 
Едно е вярно, че това е едно хубаво българско село в подножието на Родопи-

Отец Купен Михайлов (1920–1999) е католически свеще-
ник, автор на изследвания, свързани с историята на ка-
толическата общност в България. Роден е в град Малко 
Търново. Учи в семинарията на възкресенците в Стара 
Загора, сетне е изпратен да учи в Рим. Постъпва в семи-
нарията „Русикум”, подготвяща свещеници по източен 
обред, после завършва теология в Папския Грегориански 
университет. На 15 октомври 1947 г., завръщайки се в 
комунистическа България, е арестуван на гара Драгоман 
заедно с о. Гаврил Беловеждов. След 40-дневен престой в 
следствения арест двамата са интернирани. Между 1949–1952 г. е преподавател 
и поддиректор на семинарията на пасионистите в Русе. На процеса срещу като-
лическите свещеници през 1952 г. е осъден на 12 години затвор заради „шпионаж 
в полза на Ватикана и на империалистите”. След освобождаването си от затвора 
от 1961 г. е свещеник на енорията „Света Троица” в с. Куклен, където остава цели 
22 години. През 1971 г. получава разрешение да учи в чужбина. От 1983 г. до 1999 г. 
е свещеник в двете католически енории – „Успение Богородично” и „Дева Мария 
Богородична” в Бургас, и съветник по въпросите на културата към Апостоличе-
ската нунциатура в София. Преводач е на енцикликите Centesimus annus и Gaudium 
et spes, на книгата Път на бл. Хосемария Ескрива де Балагуер. Автор на книгите: 
Малък католически катехизис, Записки на мисията на отците възкресенци в Малко 
Търново и на непубликуваните ръкописи Кирил Куртев – Апостолически екзарх и Ис-
тория на източнокатолическата енория „Света Троица” в село Куклен.
В настоящия брой е представена третата и последна част от неговия авто-
биографичен ръкопис, съхранен и предоставен от г-жа Мария Петкова (публи-
кува се с незначителни съкращения, заглавието е на редакцията). Предишните 
части бяха публикувани в бр. 163 и бр. 165.
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те. Непос редствено под селото е построен оловно-цинковият завод, който 
трови хората, водата и плодородната земя на Тракия. В далечината се виж-
да Пловдив с него вите три тепета. В това хубаво село трябваше да остана 
„временно” цели 22 години.

След като излязох от затвора на 16 март 1961 г., отидох направо в София при 
моя епископ, монс. Кирил Куртев. Там служих първата си литургия след поч ти 
девет години, прекарани в затвора.

Преди да започна редовната си работа в Екзархията, монс. Куртев ми каза, че 
най-напред трябва да отида при майка си и да си почина поне един месец при 
нея. Това човешко разбиране на монс. Куртев ме трогна много. Той наистина 
раз бираше човешката душа!

На 25 март 1961 г. бях вече в Малко Търново при майка ми. От всички, двете ми 
сестри, брат ми, роднини и близки, най-щастлива бе тя.

Наредено ми бе от милицията още с пристигането ми с автобуса да отида 
направо в милицията. Така и сторих. Отидох. Видях на пост, с шмайзер в ръце, 
да стои моят съученик Йосиф Бъклев. Щом ме видя, той забрави, че е на пост, 
прегърна ме и ми каза: „Остави милицията! Бягай при баба Мария (майка ми), 
че девет години те чака!”...

До 10 май с.г. изживях прекрасни дни с майка ми, с роднините ми, с близки те ми. 
След това се завърнах в София и там започнах работа. Помагах на моя епис-
коп, служех литургия в енорията, при сестрите Кармилитки и при сестрите 
Евхаристинки, правех беседи на младежите и въобще се включих в живота на 
Ек зархията.

Помня, че по това време, на 25 юни 1961 г., в Пловдив се честваше 100-го-
дишнината от построяването на Пловдивската катедрала и имаше голяма 
архи ерейска служба, отслужена от владиците Симеон Коков и монс. Кирил Кур-
тев, за едно с 24 свещеници. Отдавна не бях виждал толкова много свещеници 
заедно!

Но ето че въпросът със софийското жителство отново се оказа „много ва-
жен”. Купен Михайлов не може да остане в София. Монс. Куртев направи някол-
ко пъти постъпки, но резултатите бяха винаги отрицателни. Тогава той се 
видя принуден да ме изпрати в Куклен, за да му бъда винаги подръка, докато 
нещата по някакъв начин се уредят.

Междувременно на 9 април 1962 г. сестрите Евхаристинки бяха изгонени от 
своето сиропиталище и трябваше да се преместят на ул. „Тодор Стайков” 2. 
Аз по това време бях в Куклен. Помолиха ме да им помогна при пренасянето на 
багажа. Добре. Цял ден пренасях. Вечерта, както бях с мръсните дрехи, оста-
нах да спя в новото жилище. Към 11 ч. преди полунощ влезе един милиционер с 
двама агенти. Питаха ме дали имам право на софийско жителство, арестува-
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ха ме и ме заведоха направо в етапното на Софийската централна гара. От-
там ме качиха на влака за Пловдив, придружен от един милиционер, въоръжен 
с шмайзер. По пътя милиционерът ме пита колко души съм убил и какво съм 
откраднал, защото му заръчали да ме пази добре – бил съм много опасен кри-
минален и политически престъпник. Човекът наистина ме пазеше добре.

Сутринта пристигнахме в Пловдив. Той ме предаде на пловдивската мили ция и 
си отиде. За голямо мое учудване казаха ми, че съм свободен и да си отида вкъщи.

Аз бях толкова мръсен и в работни дрехи, че ме беше срам да отида в кате-
дралата. Затова реших най-напред да отида в градската баня. Отидох в баня-
та и кого виждам! Под съседния душ – същият милиционер, който ме докара до 
Плов див. Аз го гледам, той ме гледа. „Какво правиш тук?” – попита ме той. „Ами 
ти какво правиш тук?” – отговорих му аз. Двамата се изсмяхме. След малко той 
до бави: „Тия нашите са луди! Да загубя цяла нощ да те пазя като най-опасен прес-
тъпник, а сега да се срещнем в банята!”. Едва тогава под душа му се представих: 
„Не съм опасен престъпник, а съм обикновен католически свещеник от Куклен!”...

Върнах се в Куклен. Тогава живеехме с енорийския свещеник о. Арсени в две те 
стаи на приземния етаж на енорийския дом, който бе превърнат в амбулато-
рия на селото.

Работата в Кукленската енория не бе трудна. Енорийският свещеник рабо-
теше в ТКЗС и от сутрин до вечер късно беше на полето. Аз бях сам в енория-
та и имах на разположение много време. Тогава се породи в мене идеята да на-
пиша ис торията на енорията „Света Троица” в Куклен и започнах да събирам 
необходи мия за това материал.

На 24 май 1964 г. чествахме тържествено в София 50-годишния свещеничес ки 
юбилей на монс. Куртев.

След като се убеди, че милицията никога няма да ми позволи да остана в 
София на работа, с писмо № 38 от 2 август 1964 г. монс. Куртев ме назначи 
офици ално за енорийски свещеник в Куклен. Отец Арсени, по споразумение с 
управлява щия тогава Русенската епархия монс. Дамян Талев, бе назначен за 
енорийски све щеник в с. Ореш, Свищовско.

В Куклен останах сам. Там заварих сестрите Евхаристинки, които бяха в голя-
ма помощ на енорийския свещеник. От този ден, 2 август 1964 г., започнах да 
водя по-подробен Енорийски дневник, който продължавам и до днес в Бургас. 
В Куклен останах над 22 години до май 1983 г.

Още през първите години в Куклен използвах свободното си време, за да на-
пиша една кратка история на тамошната енория. Смятам, че ако има нещо 
вярно в казаното, че народ без история не е народ, в известен смисъл това 
важи и за всяка енория. Затова се запретнах на работа и през 1968 г. успях да 
довърша исто рията на Кукленската енория. 
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Към 1964 г. Куклен наброяваше около 6–7 хиляди жители, от които над две 
хиляди бяха мюсюлмани. Имаше две православни черкви и една джамия. Като-
лиците бяха малцинство с 40–50 семейства. Имаха си и своя нова черква. Ос-
вен това в Куклен имаха и свой дом сестрите Евхаристинки, които се ползва-
ха с много добро име сред православните българи и мюсюлманите турци.

След процеса през 1952 г. и Кукленската енория пострада. Енорийският све-
щеник о. Арсени Антонов по най-брутален начин бе изгонен от енорийския 
дом и цялата покъщнина бе ограбена: легло, маси, чинии, тенджери, покривки, 
одеяла, чаршафи, дори единствената му козичка, която бе набедена, че „гово-
ри китайски”, тъй като о. Арсени беше преди това няколко години мисионер в 
Ки тай. След като беше изгонен от енорийския дом, о. Арсени живя няколко го-
дини в малката кухничка на съседа дядо Димитър Попиванов. Благодарение на 
турците, които се застъпиха за католическия свещеник, на о. Арсени позво-
лиха да се настани в избата на собствения си дом – енорийския дом. Но по-къс-
но комунисти те се разкаяха за това „милосърдие” и решиха да го изгонят от 
избата. Тогава се видяхме принудени или да напуснем напълно енорийския дом, 
или да приспособим за жилище външния коридор, който съединяваше енорий-
ския дом с черквата.

Сега, когато останах сам, налагаше се да се довършат много допълнител ни 
работи в черквата, в двора и дома. Изкопах под стаичката изба. Направих 
ци ментови пътеки в градината, ремонтирах целия покрив на черквата, за-
щото те чеше. По-късно през 1965 г. посадих лозе в задния двор и асми около 
черквата. През 1966 г. измазахме вътрешно черквата. През 1973 г. художни-
кът Стефан Рай ков от Пещера, мой първи братовчед, извая от цимент и пос-
тави пред лицето на черквата „Тайната вечеря” от Леонардо да Винчи.

Успоредно с материалните грижи в енорията, не прекъсваха и най-важните 
грижи за енориашите въпреки постоянните трудности от страна на селсъ-
вета. В това отношение Кукленската енория не се различаваше от всички 
останали ка толически енории в България.

Винаги можех да разчитам на сътрудничеството на моите събратя от Пло-
вдив, които ми помогнаха при всички особени случаи в празници, тридници и 
др. Разбира се, аз, от моя страна, бях винаги на тяхно разположение.

От 3 април до 14 май 1967 г. ми бе на гости монс. Куртев. Той донесе със се бе си 
част от личната си архива и ме помоли да я прегледам и да си взема бележки за 
някои негови спомени с монс. Ронкали. Използвах присъствието на монс. Кур-
тев той сам да ми разкаже и други спомени от монс. Ронкали от първата му 
среща с него на гара София при пристигането му в България – 25 април 1925 г., 
до окончателното му отпътуване и изпращане на същата гара – 5 януари 
1935 г.



32

Пътища

Ръкописът за монс. Ронкали бе готов през 1968 г. Написах го на български и 
италиански. Италианския текст изпратих веднага на монс. Лорис Каповила, 
лич ния секретар на папа Ронкали.

„Аз съм Кирил, патриарх Български” 

На 25 юли 1967 г. заедно с монс. Куртев отидохме в Троянския манастир на гос-
ти при тамошния игумен епископ Григорий. Игуменът ни прие много сърдеч-
но. В манастира имаше 17 монаси. Дядо Куртев бе поканен да вземе официално 
учас тие във вечернята. Не само това. Той председателстваше службата и 
благосла вяше. Доколкото зная, това бе първата малка проява на екуменизма 
в България след Втория ватикански събор. Останахме с отлични впечатления 
и ние, и всички троянски монаси. На връщане от Троян посетихме Великотър-
новския митропо лит Стефан. Той ни прие също така много сърдечно, но по 
отношение на екуме низма бе много твърд. За да има диалог между Православ-
ната и Католическата църква, трябва най-напред Католическата църква да 
се върне 2000 години назад, да се покае и да се откаже от „непогрешимостта” 
на папата...

Невежество? Фанатизъм? Може би и от двете по малко!

Няколко дена след тази среща аз имах гости в Куклен. Бяха дошли младежи от 
Софийската източна енория. Ходихме заедно до Бяла черква, където беше 
лятната вила на православния патриарх Кирил. Искахме да посетим малката 
черквичка и да изпеем „Под Твою Милост”.

Извикахме. Появи се най-напред едно много красиво грамадно куче и залая. 
След кучето се показа един свещеник, облечен в халат. Ние попитахме: „Отче, 
може ли да влезем в черквата и да изпеем „Под Твою милост?” „Разбира се! 
Много хубаво! Но откъде сте и кои сте вие?” „Ние сме католически младежи 
от София, идваме от Куклен!” „Аа, значи сте униати! Но униатите не са като-
лици!” „Отче, извинявайте, но ние много добре знаем, че сме католици, защо-
то нашият Върховен пастир е Папата!”

„Не! Не! Вие, униатите, не сте католици. Аз съм Кирил, патриарх Българ ски, и 
зная много добре това!”

Като разбрах, че това „отче” бил самият патриарх Кирил, аз се смутих много. 
Извиних се и казах: „Ваше Светейшество, моля да ме извините! Не знаех, че 
разговаряме с Патриарха на България! Колкото до това дали ние униатите 
сме католици или не, за нас е важно, че признаваме за наш Върховен пастир 
Римския папа!”. Патриарх Кирил ни благослови и ние влязохме в черквата, къ-
дето изпяхме с голяма набожност „Под Твою милост”!

И този наглед дребен случай ме кара да мисля колко далече сме още от истин-
ския екуменизъм!
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Не мина много време след тази среща на католическите младежи от София 
с патриарх Кирил, и един ден монс. Куртев ми дойде отново на гости. Този 
път го придружаваше о. Горазд Куртев от Пловдив. Монс. Куртев изрази же-
лание след Троянския манастир да посетим Бяла черква, където бе на почивка 
патри арх Кирил.

На 4 август 1967 г. заминахме за Бяла Черква. Беше 14.30 часът. Патриархът 
ни прие много сърдечно. Там заварихме като негови гости Великотърнов-
ския митрополит Стефан и Пловдивския митрополит Варлаам – викарий на 
Патри арха.

Говорехме за унията от 1860 г. Патриархът каза, че е променил много мнение-
то си за Католическата църква и че вероятно ще посети Рим, след като ита-
лианският министър-председател Фанфани посети България и Тодор Живков 
посети папата. Патриархът ме запита какви са ни отношенията с право-
славния свещеник в Куклен и дали се разбираме с него. Всички знаеха, че о. Пе-
тър, право славният енорийски свещеник, е бивш партиен секретар, но сега 
беше отличен свещеник. С него действително се разбирахме добре. Накрая 
двамата Кириловци се прегърнаха и ние се върнахме отново в Куклен.

В много добри отношения бях и с игумена на Бачковския манастир, епископ 
Иларион. Обикновено всички гости, които идваха в Куклен, ги водех в Бачков-
ския манастир. Дядо Иларион знаеше това и винаги ни посрещаше най-сър-
дечно.

Особено добри станаха отношенията ми с Православната църква, когато 
трябваше да търся специалисти в областта на литургиката и на старосла-
вянския език. Това се налагаше на всяка цена, когато започнахме да превежда-
ме славянска та литургия на съвременен български език. Тук много ни помогна-
ха ректорът на Духовната академия епископ Йоан, проф. Чифлянов, бившият 
ректор на Духовна та академия епископ Николай и особено архим. Атанасий, 
един от най-компетентните познавачи на славянския език.

Епископ Йоан дори ми предложи да направим един общ превод на славянска та 
литургия.

На 18 юли 1973 г. ние започнахме българския превод на литургията. На 14 март 
1976 г. преводът беше готов и ние служихме с дядо Методий първата литур-
гия на български език. Печатното издание на същата литургия бе направено 
едва през 1985 г. в Рим.

Отношенията ми с православния свещеник и с православните християни в 
Куклен бяха действително добри. В началото всички гледаха с голямо недове-
рие „католишкия шпионин”, но скоро, малко по малко, всичко дойде на място-
то си. Получи се така, че най-големите ми врагове по-късно станаха най-доб-
рите и най-верни приятели.
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Аз не се стеснявах да посещавам службите и в двете православни енории и 
понякога да взимам участие било като хорист, било като псалт в тях. Ние 
винаги бяхме солидарни с православния свещеник, когато трябваше да реаги-
раме по някакъв начин на решенията на селсъвета да ограничи църковните 
традиции в се лото, и това правеше добро впечатление на всички.

Моралът на Джамал, Наджим и Айваз 

Отношенията ми с православния свещеник и с православните християни бяха 
наистина добри. Но не по-малко добри бяха и отношенията ми с турския ходжа 
и с мюсюлманите в селото. Турците в Куклен наброяваха над две хиляди души. 
Имаха си своя джамия и изповядваха ревностно своите религиозни задълже ния.

Още през първия месец на моето пристигане в Куклен, когато се връщах от 
Пловдив една вечер, моторът ми се повреди точно на „Разклона”. След малко 
ми на редовният автобус Куклен – Пловдив. От автобуса слязоха двама-три-
ма не познати младежи. „Отче, какво се е случило? Повреда ли? Дай, ще я опра-
вим! Ние сме турци от Куклен. Ти нали си нашето отче?” Останах учуден. За 
няколко ми нути моторът бе в ред. На следващия автобус непознатите тур-
ски младежи от Куклен продължиха пътя си. След време открих кои са тези 
младежи и ги запитах: „Защо направихте това?”. Те ми отговориха: „Ей така, 
от адамлък (човещина)! Спомних си тогава думите на монс. Босилков в Русе: 
„Преди да се стремим да бъдем ангели, ние трябва да се стремим да бъдем 
истински хора помежду си, защото Бог има достатъчно ангели на небето, но 
няма достатъчно хора на земя та!”. Тези непознати турски момчета, мюсюл-
мани, ми дадоха един от най-важни те уроци в християнската и ислямската 
етика: човечността – адамлъка!

Имах и по-късно много други подобни случаи, които ме убедиха, че местни те 
турци, и млади, и стари, държат много на тази човешка добродетел. (…)

Следният случай ме накара да уважавам още повече местните турци. И да 
имам пълно доверие в тях.

Правехме ремонт на къщата. Енорийският свещеник се уговорил с трима та 
майстори Джамал, Наджим, и Айваз да им заплати за извършената работа 
150 лв. Тогава тази сума не бе малка. Случи се така, че о. Арсени не беше вече в 
Кук лен, но той ми остави уговорените 150 лв. Когато майсторите свършиха 
работа та, те пожелаха за „хаир” да направят и една чешма за черквата. На-
правиха чеш мата. Накрая им дадох уговорените пари. Айваз взе само 100 лв. 
Другите 50 лв. ги върна с думите: „Това са грешни пари! Не можем да ги взе-
мем!”. „Защо?” – попи тах аз. „Защото ние наистина се уговорихме за 150 лв., 
но без да знае свещеникът, ние казахме в сърцето си: 50 лв. ще подарим на 
черквата! Затова не можем да ги приемем. Това са грешни пари!”

Никога не можех да си представя толкова голяма честност и такъв висок мо-
рал като морала на Джамал, Наджим и Айваз!...
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Когато се удаваше подходящ случай, посещавах редовно джамията сам или с 
гости от чужбина. Няколко пъти заведох там и монс. Куртев. Мохамеданите 
го посрещаха с много голямо уважение. Той бе за тях „Баш Папаз”, даваха му 
почетно място и се радваха от сърце, че уважава техните молитви. Мене ме 
наричаха „Кючюк Папаз”, т.е. малкият свещеник. (…)

От Дрипчево един рубин 

Седми март 1971 г. ще остане паметен за нашата Екзархия и за Кукленска та 
енория. В този ден по случай тридницата в Куклен, в черквата, претъпкана 
с народ, пред Светото Причастие, получи мозъчен удар и падна пред олтара 
монс. Кирил Куртев. На този трагичен момент бяхме свидетели, облечени в 
свещени чески одежди, свещениците: архим. Иван Вичев, Васко Сейреков, Асен 
Чонков, Петър Изамски, дякон Христо Пройков и аз. Най-подробно за случая, 
който за върши със смъртта на монс. Куртев в болницата в Пловдив на 9 
март 1971 г., съм писал в Енорийски дневник, т. I, лист 45–52.

До последния момент монс. Куртев се чувстваше добре. Не даваше никакви 
признаци на умора или неразположение. След обяд му предложих да си почине, 
но той предпочете да дойде в моята стая и да продължим разговора от пре-
ди обяд за историята на нашата Екзархия, за предстоящото ръкоположение 
на дякон Христо Пройков и за връзките му с монс. Ронкали.

На 18 юли 1971 г. монс. Куртев навършваше 80 години и аз възнамерявах да му 
уредим подходящ юбилей, но той не бе съгласен с мене. За всички тези неща и 
за много други разговаряхме от 13 до 15.30 ч.

В 16 ч. започна Броеницата. Пред иконостаса на чинове бяха наредени свещ-
ниците. В средата монс. Куртев. Всички на колене. Още на първата Славна 
Тайна, видях монс. Куртев, че се повдига от чина, седна на стола и веднага се 
сви с наве дена глава. Веднага тревога. Извикахме лекар. Пренесохме го в Пло-
вдив. Наста нихме го във Вътрешно отделение, стая 23.

На другия ден монс. Куртев се почувства по-добре. Бях при него. Неочак вано 
той ми повери една тайна и ми възложи следната задача: „Върни се в Кук лен. 
В моята стаичка, в куфара ми, има една малка сива кутийка. В кутийката има 
една сива броеничка. Това е броеничката, с която е умрял папа Ронкали. Вземи 
я и ми я донеси. Искам да умра и аз с тази броеничка!”.

Следващата нощ на 9 март 1971 г. в 23 часа монс. Куртев почина. Отиде си 
пастирът на Католическата апостолическа екзархия. Остана ценната ре-
ликва на неговия верен приятел и покровител папа Ронкали.

Тази броеничка има вече собствена история. Аз я пазех в Куклен. Беше вед нъж 
открадната и по чудо върната. След това намерих за най-сигурно да я пре дам 
в Папската нунциатура, на монс. Марио Рици. Тя и до днес се пази там.
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Още докато беше жив, обещах на монс. Куртев да напиша нещо за нашата 
Апостолическа екзархия в България. Неговата внезапна смърт ми попречи 
да направя това веднага, както той желаеше и както беше запланувано. От 
своя стра на монс. Каповила настояваше това да стане колкото е възможно 
по-скоро.

Смъртта на монс. Куртев обаче ме наведе на мисълта, че заплануваната ис-
тория на нашата Екзархия може да се съчетае много добре със запланувания 
съща та година юбилей по случай 80-годишния рожден ден на монс. Куртев. По 
този на чин аз можех да използвам събрания вече материал главно от сведени-
ята, които лично монс. Куртев ми бе дал, и за две години, по случай годишни-
ната от смъртта му 9 март 1973 г., успях да завърша тази история. Тя носи 
заглавието Кирил Куртев – Апостолически екзарх или Записки върху най-новата 
история на Апостолическата екзархия в България. (…)

Дългоочакваната лекция 

След смъртта на папа Ронкали неговият личен секретар архиепископ Лорис 
Каповила няколкократно поиска от монс. Куртев сведения за живота и дей-
ността на монс. Ронкали в България, тъй като монс. Ронкали и монс. Куртев 
бяха неразделни приятели цели десет години. Но монс. Куртев не разполагаше 
с достатъчно време да направи това и ми предложи аз да се заема с тази ра-
бота. Предаде ми цялата си кореспонденция с монс. Каповила и всички други 
доку менти, с които разполагаше. Тази бе една от причините да идва често в 
Кук лен. Тогава той ми разказваше много неща, свързани с живота на Ронкали 
в България, и аз имах възможност да записвам всичко.

Особен интерес към живота на Ронкали прояви ректорът на Източния пап-
ски институт (Ориентале) Иван Жужек. Още на 8 януари 1969 г. проф. Жужек 
ми изпрати покана да изнеса в Източния институт лекция на тема Ронкали. 
От България не ме пускаха. Същата покана проф. Жужек изпрати още шест 
пъ ти: на 5 февруари, на 26 февруари, на 14 март, на 14 ноември и на 31 декем-
ври. Най-после в края на април 1973 г. получих разрешение да отида в Рим и да 
изнеса дългоочакваната лекция, запланувана още през 1969 г.

На 2 май вече бях в Рим. След 26 години бях отново в „Русикум”. Много неща 
имахме за приказване с ректора на „Русикум”, с ректора на Източния инсти-
тут, с бивши студенти и професори. На следващия ден бях в Източната кон-
грегация, където главен секретар, асесор, бе моят състудент в „Русикум”, ар-
хиепископ Ма рио Брини. След това отидох направо на гроба на папа Ронкали. 
Поръсих го с розо ва есенция и поставих цветя и пръст, взети от гроба на 
монс. Куртев в София.

Не забравих да посетя и бившите си професори от Грегорианския универси-
тет: Гундлах, Гоенага, Тромп, Боайе и Морандини. Отидох заедно с Густав Ве-
тер, мой състудент от „Русикум”.
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В „Русикум” се срещнах и с Георги Катков, вече епископ, с когото работехме 
заедно в бежанските лагери.

На 9 май Oservatore Romano, официалният ежедневник на Ватикана, публи кува 
кратко съобщение за лекцията. На 11 май извънредно сърдечна среща с Пре-
фекта на Източната конгрегация, кард. Филип.

На 12 май проф. Вентурини ми донесе петдесет броя луксозно издание на лек-
цията, за да раздам на официалните гости и на журналистите. През същия 
ден изнесох, като последна репетиция, лекцията на френски език при Малки-
те сестри на Шарл Фуко.

На 13 май 1973 г. в 18 ч. започна най-после дълго отлаганата лекция за папа 
Ронкали. Тя се проведе в салона на Източния папски институт. Салонът беше 
препълнен. Между присъстващите бяха: кардинал Филип, префект на Из-
точната конгрегация, представител на Държавния секретариат на Светия 
престол, монс. Монталво, представители на българското посолство в Рим, 
съп ругата на италианския посланик в София, бившият италиански посланик 
в София Пури Пурини със съпругата си, професори и студенти от Грегориан-
ския универси тет, от Латеранския университет, от Източния институт, 
много журналисти и граждани на Рим.

Лекцията носеше заглавието: „Кой е за нас, българите, монс. Ронкали”. В де сет 
печатни страници се припомнят най-важните моменти от живота на монс. 
Ронкали в България, от пристигането му, до окончателното му отпътуване 
от страната.

Заключението бе:

„За нас, българите, монс. Ронкали бе една усмивка на Италия, цъфнала над на-
шата страна на розите, светъл лъч на Рим, който осветлява вярата на на-
шия народ.

За монс. Ронкали нашата страна бе едно поле на апостолат и милосърдие, 
един новициат и школа за бъдещия Втори ватикански събор”.

Накрая лекцията завърши с един странен въпрос. Въпрос, който един добър 
селянин от Сакара бе задал на монс. Кирил Куртев:

„Дядо владика, кога ще имаме отново един нов Ронкали в България?”...

При папа Павел VI

След лекцията в Рим и много официални и неофициални срещи в Държавния 
секретариат, в конгрегацията, в българското посолство и в Грегорианския 
уни верситет, с близки приятели и познати аз трябваше да замина за Северна 
Ита лия, в Монтанина, където лежеше болен на легло големият приятел на 
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България монс. Дон Франческо Галони.

На 30 май, сряда, бях вече при него. Той много се зарадва. С мъка се вдигна от 
леглото. Даде скромен обяд, на който присъстваха всички учители от него-
вия институт, начело с епископа на град Виченца.

Настоятелката, сестра Емма, ми предложи да остана повече време, за да пре-
гледам личния архив на Дон Галони и да направя фотокопия на всички докумен-
ти, отнасящи се до България. Времето не ми позволяваше да направя това.

Дон Галони ми разказа много неща за своята дейност в България и колко мно-
го той обича българския народ. И понеже знаеше, че ще имам аудиенция при 
Павел VI, той започна да ми разправя някои спомени от детството си, което 
пре карал навремето заедно с малкия Монтини, сега вече папа. Между другото 
ми разказа, че веднъж не ги приели в един кармилитски манастир и трябвало 
да пре карат цяла нощ в дърварника на манастира. Дон Галони ми заръча не-
пременно да поздравя папата от негово име и да поискам папски благослов. 
Обещах.

На връщане от Монтанина посетих Сотто ил Монте, родното място на папа 
Ронкали, Милано и Миланската Скала и се върнах в Рим.

В „Русикум” ректорът ме запозна с проф. Николай Арсенев от Ню Йорк. По вод 
за това бе, че бащата на професора бил руски посланик в Пловдив по времето 
на Алеко Богориди и княз Александър Батенберг.

На 11 юни монс. Брини ми разреши да прегледам архивата на Източната кон-
грегация и да видя какво може да се използва за нашата българска история. 
През същия ден получих съобщение, че папа Павел VI ще ме приеме на частна 
аудиенция на следващия ден, 13 юни в 13.15 ч.

Този ден, много преди определения час, аз бях вече на гроба на папа Ронка ли. 
След това се качих на третия етаж на папския дворец, като минах през Ложи-
те на Рафаело, и там, в една голяма зала, седнах да чакам своя ред. Изрежда ха 
се дами и господа, облечени в разкошни официални тоалети. По списък аз бях 
последен. Помислих си: „Нас българите пак на последно място!”. По-късно оба-
че разбрах, че да си последен в списъка, била най-голямата привилегия. Тогава 
папата можел да си позволи да удължи малко аудиенцията. Така се случи и с 
мене.

Ето, излиза предпоследният посетител, посланикът на Швейцария със съп-
ругата си и с момчето си. Аз бях готов. В ръцете си стисках една найлонова 
тор бичка с мускалчета, една бутилка троянска ракия и напечатания текст 
на моята лекция за Ронкали.

Един от швейцарските гвардейци се доближи до мене и ми даде знак да ос-
тавя всичко, което държах в ръцете си, и да вляза. В този момент изтича 
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до мен един „голям монсеньор”, облечен в лилава сотана, прошепна нещо на 
гвардееца и аз влязох в съседната зала с всичкия си багаж. Откъде да зная, че 
протоколът не разрешавал да се влиза при папата с торбичка и с бутилка, 
пълна с троянска ра кия!...

Влизам. В дъното папата е седнал на един малък бял трон. Около него – гвар-
дейци и много монсеньори. Папата ми прави знак да се доближа до него. С вся-
ка крачка вълнението в мене нараства. Доближавам се до него и коленича, из-
веднъж избухвам в неудържим плач. Не мога да се овладея. Навярно и папата 
в този момент не знае какво да прави. Аз стоя на колене, облягам се на него-
вите колене и продължавам да плача. Папата прави знак на стоящите около 
него мон сеньори и гвардейци да се отдалечат. Отдалечават се всички. Оста-
ваме само два мата. Папата слага ръката си върху рамото ми, поглежда ме и 
бащински ми каз ва: „Успокой се, сине! Успокой се! Ние всичко знаем!”. Аз идвам 
на себе си. Успо коявам се напълно. Папата още държи ръката си върху рамото 
ми и продължава: „Ние следяхме с бащинско внимание и интерес Вашата лек-
ция за Ронкали в Рим и ни хареса много, особено заключението с въпроса: Кога 
ще имаме един нов Рон кали в България?”. След това той продължава: „Както 
нашият предшественик, папа Ронкали, така и ние обичаме България и сме го-
тови на всичко за благото на българския народ!”. Аз му благодаря за тези думи 
и казвам: „Откакто съществува Католическата църква в България, Светият 
престол никога не е преставал да помага на България и да подкрепя българ-
ския народ!”.

След това Павел VI ме пита: „А какво бихме могли да направим за Вас лич но?”. Аз 
отговарям: „Моля Ви, Свети отче, дайте ми Вашия бащински благослов, за да 
остана винаги верен на Католическата църква и на Светия престол!” Види мо 
Светият отец остава доволен от моя отговор. Той казва: „Благославям Ви 
от все сърце!”.

Време е вече да си тръгвам. Изведнъж виждам, че в ръцете си още стискам 
торбичката и бутилката с ракия.

„Свети отче, извинявайте, аз нося един малък подарък от България за Вас: 
Няколко мускалчета с розова есенция и малко българска ракия!”. Папата се 
усмих ва и казва:

„Благодаря! Благодаря! Ние не пием ракия, но с удоволствие ще я вземем!”. По-
дадох му мускалчетата и бутилката. Един от монсеньорите дойде и ги взе.

„Свети отче! Забравих още нещо! Преди няколко дена бях при монс. Галони в 
Монтанина. Той ме помоли да Ви поздравя от негово име и да го благослови-
те!”.

„Какво прави моят стар приятел? Добре ли е?” – запита с голям интерес па-
пата.
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„Не е добре. На легло е! Но ми разказа много неща от вашето общо дет ство.”

„Така ли и какво Ви разказа?”

„Разказа ми между другото, че веднъж сте ходили с него в планината и ка то не 
ви приели в кармилитския манастир, сте спали в дърварника на манастира.”

Неочаквано за всички папата се изсмя на глас така високо, че всички в за лата 
останаха учудени. После ми казаха, че никога не са чували Павел VI да се смее 
така.

„Ех! И Ние някога сме били деца!” – каза папата и въздъхна. Трябваше наис тина 
вече да стана. Той ме благослови, даде ми един малък кръст. Прегърна ме. Це-
лунах му ръка и се отдалечих.

Тази необичайна аудиенция остана един от най-скъпите спомени в моя жи-
вот. Тя бе за мене една неугасваща искрица от Вечността на Вечния град!...

С Ронкали из Европа 

Както бежанските лагери в Италия ми дадоха възможност да видя по-отбли-
зо поне много малка част от трагедиите, които изживяха хората след Втора-
та световна война, така лекциите за Ронкали ми дадоха възможност да посе-
тя някои европейски страни и да видя по-отблизо поне много малка част, не 
само ви соката култура на тези страни, но и последствията от страшното 
морално паде ние, в което могат да изпаднат дори и най-културните народи 
в света. Имам предвид ужасите от Втората световна война и лагерите на 
смъртта, които имах възможност да посетя.

След лекциите в Рим и последвалата аудиенция при папа Павел VI много мои 
приятели мислеха, че аз съм голям специалист на тема Ронкали, и започнаха 
да ме канят да изнасям лекции на тази тема на много места както в Италия, 
така и извън Италия. Трябва да си призная, че аз бях „специалист” на тема 
Ронкали толкова, колкото бях „специалист шивач”, когато директорът на 
шивалнята бай Кольо ме взе на работа, когато бях в Софийския затвор през 
1953 г. Разказвах само това, което бях научил от монс. Куртев.

Тук трябва да отбележа едно странно съвпадение: на 13 май 1973 г. започ нах 
лекциите за Ронкали в Източния папски институт в Рим и на 13 май 1992 г., 
след 20 години, имах последната лекция в аулата на Софийския университет!

По-късно в повечето случаи поканите да посетя дадена страна или град не 
бяха направени от интерес към лекциите, но от желанието на моите прия-
тели да ги посетя. Това се отнася по-специално за приятелите ми от Италия 
и особено тези от Германия. В Италия отидох 12 пъти, а в Германия – 20 пъти. 
В отделни случаи имах възможността да посетя Полша, Чехословакия, Унга-
рия. По-късно имах лекции и във Франция – Париж и Рен. (…)
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Бургас 

Тъжна новина. На 17 април 1983 г. внезапно почина енорийският свещеник на 
Източнокатолическата енория в Бургас, архим. Рафаил Пеев, от Общество-
то на отците Възкресенци. Голям човек, с още по-голямо сърце!

Предишния ден, 16 април с.г., той падна от стълбата, на която се качил, за 
да смени една крушка на полилея в черквата. Преди да почине в бургаската 
бол ница, той бе посетен от о. Христо Пройков, който успя да му даде послед-
ните тайнства.

При създалото се положение монс. Методи Стратиев намери за добре да ме 
изпрати в Бургас, за да изкарам там Страстната седмица и предстоящите 
Ве ликденски празници. Така аз дойдох „временно” в Бургас и останах тук и до 
днес.

На 11 май 1983 г. получих от монс. Методи заповед за официалното ми наз-
начение за енорийски свещеник в гр. Бургас. На моето място В Куклен бе наз-
начен о. Евтими Манолов от Обществото на отците Успенци. На 22 май с.г., 
Томина неделя, служих последната литургия в с. Куклен и се сбогувах с верните.

В Бургас – всичко ново: и жилището, и хората, и условията. Слава Богу, архим. 
Рафаил ми остави много добро духовно наследство: добри и предани като лици 
и добре организирана енория. Повечето от енориашите бяха мои съученици 
от Католическото училище в Малко Търново и това ме караше да се чувст-
вам между свои. Свикнах бързо с хората. От всичко най-много ми харесваше 
пеената литургия в неделните и празнични дни, когато всички заедно, без ди-
ригент, пееха на два-три гласа и ми напомняха литургиите от юношеските 
ми години в Малко Търново. Пеенето на литургията и на чудните училищни 
песни бе едно от най-ценните богатства, които сме получили от Българо-ка-
толическото училище в Малко Търново. (…)

Но още несвикнал напълно с новата обстановка, ето една съвсем непредви-
дена изненада. На 18 ноември 1983 г. енорийският свещеник в Западната ено-
рия в Бургас, о. Павел Йотов – капуцин – ми каза, че е назначен за енорийски 
свещеник в с. Белозем и трябва да напусне Бургас. На негово място в Западна-
та енория назнача ват „временно” мене. Това дори не съм и сънувал!

На 22 ноември 1983 г., вторник, монс. Стратиев, о. Горазд, о. Иван Станев и аз 
се събрахме в Пловдив при временно управляващия Софийско-Пловдивската 
епархия о. Петър Изамски, който ни обясни, че няма кого да изпрати в Бургас и 
е принуден да закрие Бургаската западна енория, защото Белозем остава без 
свеще ник. Предлага на монс. Методи аз да поема и западната енория. Монс. 
Методи се колебае. Другите свещеници – също. Всички оставят аз да приема 
или не. Мислех си: „Какво има за решаване! Църквата е в агония, а ние се пита-
ме на кой обред да ѝ служим! Щом имам време за плажа, трябва да имам време и 
за църквата!”. Това казах пред всички и приех. (…)
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Така от тази дата аз бях вече официално енорийски свещеник на двете ено-
рии в град Бургас. За да успявам да обслужвам и двете енории, в неделни и 
празнич ни дни трябваше да сменя реда на литургиите и в двете енории: 9 
часа в източ ната енория, 11 часа в западната енория. В летния сезон поняко-
га се налагаше да служа в западната енория в 7 часа, в 11 часа и в 17 часа.

Всяка енория си имаше свой традиционен начин на литургически живот и аз 
трябваше да имам предвид това. В Източната енория се чувстваше здра-
вият дух на традициите и специално верността към Светия престол. В За-
падната енория, където през летния сезон черквата се пълнеше с чужденци 
от цяла Европа, се чувстваше полъхът на всички модерни течения в Като-
лическата църква. С всички чужденци влизах лесно в контакт. На всички, без 
изключение, при сбогуване повтарях: „Да останем винаги верни на Светия 
отец папата!”. Исках за всички чужденци, католици и некатолици, Бургас да 
остане символ на верността към Светия престол. На това най-много се рад-
ваха католиците от Ирландия и Полша и моряците от Филипините и Керала 
(Индия). По-малко чувствителни на тази тема бяха холандците и белгийци-
те. В този смисъл, както Берлинската конференция в Германия беше за мене 
истински ветропоказател за манталитета на различните католици в Евро-
па, така двете енории в Бургас бяха за мене един малък, но доста правдоподо-
бен ветропоказател за манталитета на различите католици почти от цял 
свят, от Полша до Куба, от Ирландия до Мексико и от Филипините до Тайван. 
(…)

Ново начало 

Както всяко начало, така и началото на енорийската ми дейност в Бургас, в 
двете енории, започна доста трудничко, но скоро всичко тръгна нормално. 
Както хората, така и аз, свикнахме с двата обреда и се уважавахме взаимно. 
Най-напред тук бе осъществен „обредовият екуменизъм” между двете ено-
рии. На това държах на всяка цена и успях. Имах предвид някои трагични съби-
тия от ми налото в Бургас и София. (…)

Но успоредно с тези чисто материални работи, много по-наложително бе да 
се помисли за духовното образование на верните. Неведнъж православни и 
други обикновени хора са ми задавали въпроса: „Вие, католиците, християни 
ли сте?”. Наистина, странен въпрос, който говори за голямото невежество 
на народа. За да отговоря на този въпрос, аз написах Кратък католически ка-
техизис още през 1990 г. Той бе отпечатан в Милано от нашия голям благо-
детел Дон Джовани Гримолди. Скоро се наложи да направя второ поправено 
издание на същия катехизис.

Второто издание на Кратък католически катехизис бе напечатано в Бургас-
кия свободен университет в тираж 25 000, благодарение на монс. Хуберт Вил-
шовиц от Виена и съдействието на папския нунций в София – монс. Марио 
Рици.
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Благодарение на Кратък католически катехизис контактите с интелек-
туалните среди започнаха значително да се увеличават. Започна да се про-
явява все по-голям интерес към Католическата църква въобще. Стигна се 
дотам, че упра вата на Бургаския свободен университет пожела да изнеса в 
университета лек ции на тема „Същността на Католическата църква, ней-
ното учение и устройс тво”. Аз не отказах. (…)

Може би най-интересни, повече за мене, отколкото за слушателите ми, 
бяха лекциите-беседи, които имах случай да изнеса в Бургаския затвор пред 
затвор ниците. Няколко пъти началникът на затвора ме покани да говоря на 
лишените от свобода. Аз приех. Получих право да посещавам затворниците 
дори и в соб ствените им килии. Това ми даде повод да си спомня Софийския 
затвор и това, което преживях в него. Началникът ме предупреди, че повече 
от затворниците са рецидивисти и са доста опасни. Трябваше да внимавам. 
Още на първата лекция-беседа успях да намеря общ език с тях. Как? Много 
просто. Представих им се като „техен бивш колега”!

„Здравейте, колеги!” Всички ме гледат учудени. „Да, да! Колеги! Аз също съм 
бил в затвора за този що духа! Девет години!” Започват да ме съжаляват. На 
повечето сърцата бяха вече отворени.

Беседата протече великолепно. Същата вечер заедно с началника на зат вора 
посетихме семейството на един затворник рецидивист и занесохме дрехи и 
храна на гладуващите му близки. (…)

В Апостолическата нунциатура 

За първи път се срещнах с новия папски нунций в България, Негово Превъзхо-
дителство архиепископ Марио Рици, когато той ме покани на вечеря в свое-
то временно жилище в Държавната резиденция „Бояна”. Беше 16 юли 1991 г. 
След вечерята той пожела да разговаряме на „четири очи”. Първият разговор 
бе ше дълъг, сериозен, сърдечен и заангажиращ. Разговаряхме до 23 ч.

Следващия ден разговорът „на четири очи” продължи до 12 часа. Монсеньор 
Рици ми предаде специални поздрави от архиепископ Лорис Каповила, бившия 
личен секретар на папа Йоан XXIII, заедно с някои вещи, които монс. Каповила 
поръчал да ми се предадат лично. Не зная защо, но в този момент имах чув-
ство, че папа Ронкали стои жив между нас.

Още от първите разговори с монс. Рици разбрах, че той е голям познавач на 
класическата латинска литература, латинист от международна величина и 
вла деещ до съвършенство оригиналните трудове на гръцките и латински-
те свети отци.

В булата, с която той е назначен за нунций на България, изрично е писано, че 
трябва да следва стъпките на своя предшественик Ронкали и че това тряб-
ва да бъде неговата главна задача като нунций в България. Още от самото 
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начало за ме не бе пределно ясно, че новият нунций Марио Рици ще бъде за нас 
повече истински баща, отколкото добър дипломат. За мене той бе „Новият 
Ронкали в Бълга рия”.

По-късно Провидението подреди така събитията, че и аз трябваше да до-
принеса със скромното си сътрудничество в Нунциатурата поне малко в 
изпъл нението на тази основна задача на „Новия Ронкали”.

След първите разговори през юли 1991 г. се завърнах в Бургас. Не мина много 
време и монс. Рици ме извика „спешно” по телефона. Веднага отидох в Нун-
циатурата на 2 септември. На 11 и 19 ноември също. На 30 ноември се наложи 
нунцият да ме посети лично в Бургас. Изказа желанието си да ме включи като 
ре довен сътрудник на Нунциатурата. При сегашните условия обаче това бе 
невъз можно. Уговорихме се всяка последна седмица от месеца да бъда на ра-
бота в Нун циатурата. В неделя вечерта взимах влака в 22 ч., осъмвах в Со-
фия и в следва щия петък с влака в 23 ч. се връщах в Бургас. Според моя личен 
„Дневник” от 1991 г. до 1996 г. от Бургас до София, със самолет или с влак, съм 
пътувал над 80 пъти.

В Нунциатурата имах много добри условия за работа. Особено важно беше, че 
имах на разположение всички оригинални документи от Рим и ценна духовна 
лите ратура.

Една от първите стъпки на монс. Рици бе откриването на „Културен цен тър 
на Апостолическата нунциатура в София – папа Ронкали”.

На откриването на Центъра, 13 декември 1991 г., присъстваха много хора на 
изкуството, професори и общественици – интелектуалният цвят на София. 
Официално пред всички монс. Рици ме посочи като „секретар” на този култу-
рен център. Оттогава Нунциатурата бе наречена „Малкият Ватикан” в Со-
фия.

Откриването на Културния център при Нунциатурата определи донякъде и 
моята главна работа там. Освен текущите служебни задължения работата 
ми бе насочена главно в три посоки: преводи, участие в научни международни 
симпо зиуми, лекции и др. Фактически моето сътрудничество в Нунциатура-
та започна след създаването на Културния център при нея. Преди тази дата 
повикванията бяха неочаквани и „спешни”.

Първият сериозен превод, с който трябваше да се заема, беше енцикликата 
на папа Иоан-Павел II Centesimus Annus. На 9 февруари 1991 г. монс. Рици ме из-
вика и ми възложи да преведа и да подготвя за печат тази енциклика, тъй 
като на 1 май същата година българският текст трябвало да бъде връчен 
лично на папа та. Преводът беше готов. Бургаският свободен университет 
пое ангажимента да го напечата и на 1 май текстът беше предаден в Рим 
лично на папата. (…)
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Освен работата с преводите монс. Рици ми възложи да съставя един Го дишник 
на Католическата църква в България, по подобие на Годишника (Annuario 
Ponificio) в Рим, с кратки исторически данни за трите епархии в Бълга рия, 
на монашеските общества, енории и пр. На 18 декември 1992 г. започнах Го-
дишника. Написах го на италиански език. След това го преведох на български. 
На 1 януари 1996 г. предадох италианския и българския текст на нунция. (…)

Голямо събитие за Нунциатурата през лятото на 1993 г. бе посещението, 
което на 23 юли италианският президент Оскар Луиджи Скалфаро направи 
от 40 души, пристигна в Нунциатурата и присъства на Литургията, която 
монс. Рици и аз отслужихме. Оказа се, че президентът и монс. Рици се позна-
ват отдавна и са лични приятели. На дадената след Литургията закуска имах 
възможност да поздравя италианския президент и да му предам поздрави от 
Черно море.

Една от „екуменическите прояви” на монс. Рици бе да изпрати игумена на 
православния манастир в гр. Поморие „Свети Георги” архим. Пахомий в Бари и 
Рим. Аз трябваше да придружавам 84-годишния архимандрит, който искаше, 
преди да умре, да почете мощите на св. Николай в Бари и да целуне ръката на 
папата в Рим. И двете мечти на добрия архимандрит бяха осъществени на 6 
декември 1993 г.

Следващата година, на 4 септември 1995 – една голяма изненада. Трябваше да 
придружа нунция до Москва. В случая познаването на руския език ми послужи 
много. Имах случай да посетя почти всички забележителности на многомили-
онния град. Монс. Рици бе приет от Московския митрополит Сергей и бе по-
сетен в хо тела на българското посолство от г-н Владимир Николаев, личния 
съветник на президента Елцин по религиозните въпроси...

Наближаваха последните седмици от мандата на монс. Рици. Последната ми 
задача бе да проверя коректурите на енцикликата Ut Unum Sint. На 26 март 
1996 г. всичко бе готово и предадено за печат.

На 16 април 1996 г. придружих нунция във френското посолство на обяд, да-
ден от френския посланик по случай предстоящото заминаване на нунция. На 
след ващия ден, 17 април с.г., придружих нунция в Светия синод, където монс. 
Рици се сбогува с Патриарх Максим.

На 26 април 1996 г. монс. Рици замина окончателно за Рим. (…)

Голямата утеха 

Както всеки човек, така и всеки свещеник има своите духовни утехи и своите 
„Пепеляни сряди”. Духовните утехи за един свещеник са ценни затова, защо-
то обикновено те превръщат пепелта на всяка Пепеляна сряда в тлееща жа-
рава на свръхестествена любов към ближния. Разбрана и приета така, всяка 
Пепеляна сряда може да бъде истинска духовна утеха за всеки свещеник.
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Не липсваха духовни утехи и в моя свещенически живот: свещеническото ръ-
коположение, работата ми в бежанските лагери, фондация „Ронкали” и цяла-
та свещеническа дейност в течение на 54 години. Всичко това е една голя-
ма утеха. Днес считам като голяма духовна утеха и моя престой в затвора. 
Странна уте ха, нали? Но мъченикът епископ Евгений Босилков, наш съвре-
менник и духовен пас тир, ни показа, че мъченичеството може да бъде утеха, 
макар и платена с цената на собствената му кръв.

Тук ще спомена само някои от последните духовни утехи и с това бих искал да 
завърша настоящата кратка автобиография.

Благодарение на папския нунций Марио Рици, на 10 април 1994 г. аз имах въз-
можност да замина за Израел и да посетя Светите места, където се е родил, 
про повядвал, умрял и възкръснал Исус Христос. Групата, с която пътувах, 
беше със тавена от 30 души от трите епархии, заедно с епископите Мето-
ди Стратиев, Са муил Джундрин и Георги Йовчев. Всеки, който е посетил Све-
тите места, е изжи вял по свой начин впечатления от видяното там, вяр-
ващият по един начин, невяр ващият по съвсем друг. За нас, свещениците, 
пък посещението на Светите места дава възможност да приемем по един 
по-осезаем начин цялото Евангелие и да вник нем по-дълбоко в конкретния 
живот на Христа. Планината Кармил, Генисаретското езеро, Капернаум, река 
Йордан, Йерусалим, Мъртво море, Йерихон, Витлеем, Гетсимания, Претория-
та на Пилата, Голгота, Божият гроб, Стената на плача, Витания, планината 
Тавор, всичко това бе жива панорама на живота на Христа от раждането Му 
до възнесението Му в небето.

Това бе наистина голяма утеха, която може да изпита всеки добър Христов 
последовател...

Не по-малка бе утехата, която получих на 17 юни 1996 г. Тогава, заедно с трима 
наши епископи: монс. Христо Пройков, монс. Георги Йовчев, и монс. Петко Хри-
стов, и още двама свещеници, взех участие в Първия универсален свето вен 
конгрес на свещениците, който се проведе във Фатима (Португалия) от 17 до 
20 юни 1996 г. На Конгреса взеха участие 1200 свещеници от цял свят. Те бяха 
израз на вечната младост, красота и жизненост на Католическата църква. 
Особено и много впечатляващо бе съслужението на толкова много свещени-
ци пред чудотворната статуя на фатимската Света Богородица и последва-
лата проце сия със Светото Причастие на грамадния площад пред светили-
щето, два пъти по-голям от площада пред базиликата „Свети Петър” в Рим.

За нас, българите, този конгрес ще остане паметен с това, че на него, в пе-
тък, на 21 юни 1996 г. нашите владици посветиха България на Света Богороди-
ца Фатимска. Текста на „Посветяване на България на Непорочното Сърце на 
Дева Мария във Фатима” прочете монс. Христо Пройков пред чудотворната 
статуя на Дева Мария след Литургията, която тримата български владици 
и придружава щите ги свещеници отслужихме на главния олтар на светили-
щето. На връщане се спряхме в столицата на Португалия Лисабон. Утехата 
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от това поклонничество? Не зная каква е била тя за другите участници в 
този Световен конгрес на свещениците, но заедно с величието и красотата 
на католическото свещенство в мен се преутвърди решението, взето преди 
повече от 55 години, да опазя верността си, това величие и тази красота...

Третата голяма утеха дойде направо от Рим. На 18 май 1994 г. празнувах 50-го-
дишния юбилей от моето свещеническо ръкоположение в Рим. По този случай 
получих в специална грамота „Апостолическия благослов” от Светия отец 
папа Йоан-Павел II. Това бе наистина една голяма духовна утеха в моя свеще-
нически живот.

На 2 април 1996 г. в Нунциатурата се получи писмо от Държавния секрета-
риат на Ватикана, подписано от субститута на папата, архиепископ Иоанес 
Ре. Написано на пергаментова хартия, писмото имаше следното съдържание:

Държавен секретариат на Върховния Първосвещеник 
Папа Йоан-Павел II причислява към Своите капелани преподобния отец 
Купен Михайлов от Софийската апостолическа екзархия. Да се съобщи 
за това по подходящ начин на преподобния отец Купен Михайлов.
Дадено във Ватикана на 27 февруари 1996 г.

Папският нунций монс. Марио Рици ми връчи пергамента с думите: „Чес тито, 
монсеньоре! Монс. Ре те поздравява също и ти честити новата ти титла, с 
която Светият отец папа Йоан-Павел II благоволи да те възнагради!”.

Аз поех с трепереща ръка пергамента и бях толкова развълнуван, че успях да 
кажа само: „Благодаря! Grazie!”...

Не мина много време и ето една друга, още по-голяма изненада! Беше 15 ап рил 
около 12 ч., монс. Рици ме извика в стаята си. Отидох. Видях, държи в ръцете 
си една сотана с червени кантове и с червени копчета и един червен пояс. Без 
из лишни обяснения сам той ме облече в новата „монсеньорска” сотана, сложи 
ми червения пояс, отстъпи две крачки, поогледа ме, усмихна се и промълви: 
„Добре! Много добре. От сега нататък така ще трябва да ходиш в Нунциату-
рата на всич ки приеми и големи празници! Бъди послушен!”.

Аз гледах и недоумявах. Да слушам не беше проблем. Но да ходя така обле чен, 
ми беше крайно неудобно, особено на следващия ден, когато трябваше да 
прид ружа нунция на официалния обяд във френското посолство и там пред 
посланика и пред всички гости – дипломати, монс. Рици ме представи като 
първия монсеньор, капелан на Светия отец в България! Утехата бе голяма, но 
в действителност много по-голямо и по-мъчително бе неудобството, което 
изживях в този момент. Ние в България не сме свикнали с подобни отличия и 
ги приемаме трудно. Но Obaudientia e Pax – „Послушание и Мир!”...

След един месец, на 16 юни 1996 г., монс. Христо Пройков честваше своя 
25-годи шен свещенически юбилей. В същото тържество той пожела да вклю-
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чи 50-годи шния свещенически юбилей на архим. Гавраил Беловеждов, на архим. 
Горазд Куртев и моя 50-годишен свещенически юбилей. След тържествената 
служба монс. Хрис то честити на всички юбиляри хубавия празник, а мене ме 
удостои с архимандритски кръст.

Утехите продължаваха да идват една след друга. Но ето че дойде редът на 
последната засега и непредвидена, наистина „Голяма утеха”! Странното е, че 
тази утеха бе свързана с едно мъченичество, с мъченичеството на Блажения 
епископ Евгений Босилков.

На 15 март 1998 г. се състоя голямото тържество в базиликата „Свети Пе-
тър” в Рим, на което Светият отец Йоан-Павел II обяви за блажен и мъченик 
за вярата Русенския епископ Евгений Босилков. На тържествената служба 
присъст ваха и нашите трима епископи, верни от трите епархии в България 
и трима пред ставители на българското правителство. Грамадната базили-
ка бе препълнена с народ.

Преди да замина за Рим, монс. Рици ми се обади по телефона от Италия два-
три пъти и ме задължи на всяка цена в Рим да бъда облечен като „папски капе-
лан” с монсеньорската сотана и с червения пояс. Това налагал папският про-
токол! Така облечен, трябваше да взема участие във всички тържества по 
случая в Рим.

На другия ден след тържествената литургия в „Свети Петър”, 16 март 
1998 г., имахме аудиенция при Светия отец в голямата зала „Павел VI”. Наста-
них се заедно с другите свещеници в първата редица на партера, запазена 
за нас. Но веднага дойде един офицер от швейцарската гвардия и ми каза, че 
трябва да се кача горе на подиума, където отдясно на малкия престол на па-
пата, бяха запазени места за епископите, до самия Свети отец. Между тези 
епископи бяха кардиналите на Бомбай от Индия, кардиналът на Мадрид от 
Испания и около 15 други епископи, между които монс. Рици и новият нунций в 
България монс. Коласо.

След като Светият отец поздрави на различни езици представителите на 
отделните национални групи, включително и представителите на Католи-
ческата църква от България, кардиналите и епископите, които бяха горе на 
по диума до папата, един по един отиваха при Светия отец и разменяха с него 
по ня колко думи. Дойде и моят ред. Бях много развълнуван. Доближих се до Све-
тия отец. Той имаше много изморен вид. Протегна дясната си ръка и ме пог-
ледна в очите. Аз сграбчих с двете си ръце протегнатата ръка и едва успях да 
кажа:

„Свети отче, монс. Босилков беше мой епископ. Осъден съм в същия процес с 
него. Той на смърт – аз на 12 години затвор! Моля, Ваше Светейшество, да ме 
благословите, за да остана верен на Светия престол и аз, тъй както остана 
верен до смъртта си монс. Евгений Босилков!”.



2021 / брой 9 (166)

49

Казах тези думи и избухнах в плач. Почувствах как Светият отец стисна 
по-силно ръката ми, погледна ме още веднъж с проницателния си бащински 
поглед и ме благослови...

Това бе най-голямата утеха в последните години на моя свещенически жи вот: 
да изповядам лично пред Светия отец моята неизменна вярност към Католи-
ческата църква и към Светия престол...

С тези думи бих искал да завърша и настоящата кратка автобиография.

Послеслов 

На другия ден след ауденцията при Светия отец, на 17 март 1997 г., бях приет 
от субститута (заместника) на папата, Негово Високопреосвещенство ар-
хиепископ Иоанес Ре, в неговия частен кабинет в Държавния секретариат на 
Ватикана. Придружаваше ме бившият нун ций в България, монс. Марио Рици. 
Монс. Ре бе изключително любезен. Разговаряхме около един час. Най-много се 
интересуваше от моята работа в Нунциатурата и за положението на Като-
лическата църква в България. Чак сега разбрах, че много неща в моите „утехи” 
дължа на монс. Ре, включително и последната аудиенция при Светия отец в 
Рим...

През същия ден бях на обяд в „Русикум”. Там се срещнах с много стари прияте-
ли от студентските ми години. След обяд имах дълга беседа със студентите 
от „Русикум”. Ректорът на колежа, о. Рихард Чемуш, ми каза, че през идущата 
1999 г. „Русикум” ще празнува 70-годишнината от своето основаване, и ме по-
моли да напиша и да изпратя в „Русикум” моята биография, тъй както ще бъ-
дат помолени да направят всички бивши, все още живи студенти в „Русикум”. 
Обещах да направя това.

Вечерта имах нова дълга беседа при сестрите Пасионистки в Чампино. По-
чувствах се много изморен, но все пак си казах: „Това е мър зел!”. Оказа се обаче, 
че не е мързел...

На 19 март 1998 г. бяхме вече в София. Още с пристигането си в Бургас тряб-
ваше по спешност да постъпя в болницата: мозъчен инсулт, диабет, жлъчка 
и операция. От 22 март до 7 май с.г. бях на легло в болницата.

Слава Богу, всичко мина благополучно. Сега съм отново в ено рията. Десният 
ми крак и дясната ми ръка са малко засегнати от удара, но аз мога да се движа 
малко, да служа Света Литургия в неделни и празнични дни, да пиша и да вър-
ша това, което е по силите ми...

След последната аудиенция при Светия отец на 16 март 1998 г. всеки ден е 
допълнителен подарък в моя живот. Докога? Само един Господ знае!

Ще работя каквото мога и докато мога. Едно обаче искам да остане като 
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утеха и като награда в моя свещенически живот: вер ността към Католиче-
ската църква и към Светия престол. В пред смъртния час бих искал да получа 
благодатта да повторя думите, които в предсмъртния си час е казал моят 
епископ Кирил Куртев на 9 март 1971. г.:

„Щастлив съм, че умирам като верен син на Католическата църква!”.
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През ноември тази година се навършват сто 
години от рождението на известния френс-
ки православен богослов Оливие Клеман (1921–
2009). Той е роден в Аниан, Южна Франция. Сред 
предците му е имало католици и протестан-
ти, но самият той израства в атеистичното 
семейство на учители социалисти. На триде-
сетгодишна възраст приема свето кръщение 
и влиза в Православната църква, след като 
прочита книгата на Владимир Лоски Мистиче-
ското богословие на Източната църква. Започ-

ва да изучава богословието на Отците на Църквата под ръководството на Влади-
мир Лоски, който смята Клеман за своя най-талантлив ученик, и между тях възниква 
сърдечно приятелство. 
Оливие Клеман е дългогодишен професор по сравнително и нравствено богословие 
в Богословския институт „Св. Сергий” в Париж. Той е почетен доктор на Лувенския 
университет в Белгия, на Факултета по православно богословие в Букурещ, на Уни-
верситета „Светото сърце”, в Кънектикът, САЩ. Убеден икуменист, той поддържа 
близки връзки с редица големи фигури от различните християнски деноминации – с 
Вселенския патриарх Атинагор I, с папа Йоан Павел II, с архимандрит Софроний (Саха-
ров), с румънския православен богослов о. Думитру Станилоае, с брат Роже от общ-
ността на Тезе. 
След смъртта му Асамблеята на православните епископи във Франция публикува не-
кролог, в който се казва, че на Оливие Клеман е бил свойствен „филокалическият (до-
бротолюбив) поглед към света: той бе наистина влюбен в божествената красота, 
която се стремеше да намери и разгадае в света на всяка човешка личност”.
Автор е на книгите: Да преобразим времето. Бележки върху времето в светлината на 
православната традиция (1959); Православната църква (1961); Византия и християн-
ството (1964); Въпроси за човека (1972); Духът на Солженицин (1974); Отче наш (1988), 
Христос, земя на живите (1990), Малък духовен компас на нашето време (2008, бълг. 
издание Фондация „Комунитас”, 2018, превод Юлия Талева) и др. Предложеният тук 
текст е от книгата Христос възкръсна (2000).

Оливие Клеман 

ВРЕМЕТО НА ПРАЗНИЦИТЕ
Бог „ни откри тайната на волята Си по Своето благоволение, що бе отпреди 
положил в Себе Си, в нареждане изпълнението на времената, за да съедини 
всичко небесно и земно под един глава – Христа” (Еф. 1:9-10). 

Времето на природата (цикличното) и времето на Завета (историческото) 
се свиват, или за да използваме термина на ап. Павел, се съединяват в Хрис-
та. „Всичко чрез Него стана”, както казва св. Иоан (Иоан. 1:3). „Бог, след като 
в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез проро-
ците, в последните тия дни говори ни чрез Сина (Евр. 1:1-2). Както често са 
отбелязвали Отците на Църквата, сякаш е имало тройно въплъщение на Сло-
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вото: в космоса, в свещената история и в Христа Иисуса. Или по-скоро има 
само едно въплъщение – третото, но то сякаш свива и преобразява цялата 
човешка и космическа реалност, позволявайки ни да разшифроваме присъст-
вието на Словото в библията на света и в тази на историята… Без него, 
тези logoi на нещата, както и Словото на Стария завет биха си останали не-
понятни послания, отправени към нас на частично непознати езици. Дарът 
на езиците на Петдесетница ни позволява да разберем в Христа това двойно 
послание.

Христос е новият Адам, последният Адам, дошъл да възвиси творението по 
окончателен начин. Като поема отговорността за цялата човешка участ, 
Той прави съвършено всичко положително в творението и в историята, уни-
щожавайки отрицателността или по-скоро сменя знака ѝ, като я превръща 
във вместилище на живота. Чрез служението Си Той дава примера и изпълва 
очакванията на избраните, на патриарсите, законодателите и пророците; 
чрез самотата и гонението Си Той изкупва отхвърлените, чийто напредък 
е увеличил значително броя им и е подготвил всеобщността на спасението. 
Чрез Преображението Си Той довежда до съвършенство древните богояв-
ления и предусеща окончателното Богоявление на „завръщането” Си. Чрез 
смъртта и възкресението Си Той разрушава господството на смъртта. 
Така, „съединявайки” в Себе Си природата и историята, Той освещава ново-
то творение, където вече нищо не отделя човешкото от божественото.

Христос откровява Стария завет като „евангелско подготвяне” и измерение 
на Въплъщението, тъй както „словата на Закона и Пророците [имат] своите 
примери в Евангелията” (Ориген, Коментар върху Матея, Х, 15), за което сме 
подготвяни чрез цялата типология1 на Отците, подета от литургията на 
Църквата. Нека дадем няколко примера. Дървото, подслаждащо горчивината 
на водата, е образ на кръста. Авраам и Исаак, изкачващи се към мястото на 
жертвоприношението, заедно изобразяват Христос, Който е едновременно 
жертващ и жертван. Със завръщането си от Египет през пустинята Иисус 
изминава обратния път на Израил. Неговото изкушение, което унищожава 
неверността, се свързва едновременно с това на Адам и с онова на народа в 
пустинята. Израил иска месо в рибен ден (Числ. 11:23) и знак в Маса (Изх. 17:2-7), 
Израил се покланя и на златния телец (Изх. 32:1-35). Симетричните отговори 
на Христос към сатаната Го превръщат в окончателния Израил. 

Защото „типологията” не е проста игра на образи, тя изразява реална при-
частност. Трагичната двойственост между нищожния човек и страшния Бог 
се снема; старецът от Апокалипсиса възвестява на виждащия „лъвът, който 
е от Иудиното коляно” […]: „Погледнах, и ето, […] стоеше Агнец, като заклан” 
(Откр. 5:5-6). Във времето на суверенните намеси на Божествената монада се 
откровява скръбното очакване на „Агнеца, заклан от създание-мира” (Откр. 
13:8), за да намери в историята мига на своето жертвено приношение. Мона-

1  Когато някой персонаж – или сцена от Стария завет – са представени като „тип”, като предусещане за 
даден аспект на евангелското откровение. Б.а. 
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дата се отваря и разкрива безмерната любов на Троицата. Гневът се откро-
вява като любов, отхвърлена любов, безпомощна пред заблудената човешка 
свобода, в очакване някоя жена да може най-сетне, най-сетне да я приеме… 
Ръката, някога запушила устата на Иов, е вече прободена. Ето го и истинския 
отговор на Иов – тази ръка, в която е „пробита дупка до дупка”, оставя вика на 
човешкото страдание да проникне във вечността, за да се обърне в любов… 
„Свидетелят на небесата”, „Застъпникът във висините” (Иов. 16:19), когото 
Иов едва се осмелява да спомене, Сам се озовава в положение, дори по-тежко 
от това на Иов, за да въведе зовящите го в любовния екстаз на Троицата…

Ако Христос съединява човешката история, Той придава и на космическите 
цикли пълнотата на техния смисъл.

Нека препрочетем така годишния цикъл: Рождеството, зимното равноден-
ствие, е измолването в мрака, в мига, в който светлината започва да нарас-
тва. Възкресението съвпада с пролетта. То би трябвало символично да си-
туира мига, в който животът възтържествува – не за едно краткотрайно 
лято, а за вечното лято на Царството. Ако природата се възражда през про-
летта, то е защото тя бележи рождения ден на творението и защото спо-
ред една древна интуиция обновлението е един вид осъществяване на кос-
мическата пролет, на райския миг. „Бог, за да ни накара да си спомним всяка 
година за сътворението на света, е създал пролетта, когато всичко напъпва 
и разцъфтява” (Phil. Spec. Leg., 150). Ако пролетта е моментът на сътворе-
нието на света, би трябвало по силата на една „сакраментализация” на кос-
мическото време тя да бъде и миг на „повторното сътворение”, защото Бог 
не прави нищо „напразно”. Трите отрязъка тук си съответстват и всеки от 
тях обема развитие във времето: мигът на творението или докосването 
до вечността придава райската динамика; мигът на грехопадението или на 
докосването до нищото, около което кръжи човешката свобода, смесва пър-
воначалното време с битието към смъртта; и накрая, мигът на възкресение-
то, откъдето произтича „преобразеното траене” – не като възвръщане на 
райското време, а защото грехопадналото време отново става вместилище 
на вечността. Интимно съответствие съединява двете „мигновения”, ко-
гато вечността пробужда – а сетне и възкресява – времето. „В кой сезон Спа-
сителят възкръсва? – пита св. Кирил Йерусалимски… Песен на песните ни го 
казва: ето, зимата се вече мина, дъждът преваля, престана; цветя се показаха 
по земята; настана време за песни (2:11-12). 

„Не е ли време, щом цветята са се показали по земята, да се подрежат лозя-
та? И след като е април, вече е дошла пролетта, това е и първият месец за 
евреите, онзи, в който се чества празникът Пасха; но ако някога Пасхата е 
била символ, днес е действителност” (Катехизис).

Григорий Нисийски подема стария символизъм, съзиращ в равновесието и 
светоносната пълнота онзи миг, в който чрез сближаването на пролетното 
равноденствие с пълнолунието има връщане на райския блясък, негово първо 
приложение в тържеството на Христа: „… светоносният живот тържест-
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вува. [Луната] не залязва, преди да е смесила лъчите си със слънчевите лъчи, 
тъй че един вид светлина пребивава през целия дневен и нощен цикъл, без да 
падне мрак. И нека целият ти живот да е празник и голям ден, напълно очис-
тен от тъмата” (Писма, 4).

Възкресението изпълва нашето очакване. Човешката природа, а чрез нея и 
космосът са поети от самата личност на Сина Божи – в Него съединени чрез 
божествената природа и с единение, което ги обожва. Възнесението въвежда 
нашата природа в самото лоно на Троицата. „Изпълнението на времената” 
отваря времето за пълнотата. Оттук Христос минава от смъртта към жи-
вота в нас, а Неговата човешкост, която Той уподобява на „тайнствата” на 
Църквата – към преславното Му тяло. „И възкреси с Него и постави на небеса-
та в Христа Иисуса” (Еф. 2:16) с Отца. Бог осъществява Своя вечен проект на 
обожването. „В края на времената Словото, съединявайки се с унизената ни 
природа, става плът от любов към човека и поема в себе си цялата ни природа, 
тъй че, смесена с божественото, човешката природа да бъде обожена в Него, 
а цялото тесто да бъде осветено заедно с примесите си” (св. Григорий Нисий-
ски, Adv. Apol.). Веднъж завинаги – hapax2 – както отсича Посланието до евре-
ите – Христос „влезе в светилището и придоби вечно изкупление” (Евр. 9:12).

Ала пълнотата е предложена, а не е наложена. Петдесетница предлага в бла-
годатта на Светия Дух всяка човешка личност да се сподоби с божествена 
сила, осияваща преславното Христово тяло. Историята вече е история на 
огъня, който Христос е дошъл да хвърли върху земята и който не престава 
да опалва душите, това е и историята на светлината, икономѝята на Духа 
Светаго. 

Ако историята има смисъл, ако тя убягва от цикличното повторение и от 
съдбата, и ако наистина е „история”, която трябва да изживеем, а не да из-
бягваме, то е, защото Въплъщението е уникален факт. Този hapax завършва 
историята и я обосновава, това Събитие не може да бъде мислене в „серия” 
заедно с другите, защото единствено съпоставката с него ги квалифицира 
като събития; то „разчупва кръга”, където „блуждаят безчестията”, както 
обстойно обяснява св. Августин от 10 до 20 глава на XXII книга на За Божия 
град.

Разбира се, грехът продължава абсурдното си повторение, той влива скука 
в нашето възприятие на космическите цикли. Ала цялата тази верига, тази 
хоризонтална линия, състояща се от цикли, обвързани помежду си, както 
брънките от една робска верига, таи хоризонталната линия на абсурдна пос-
ледователност и е завинаги разкъсана от вертикала на Въплъщението: Бог 
е станал човек. Той е снизходил чак в смъртта и в ада, а сетне се е издигнал 
отдясно на Отца, за да съедини божествената вечност със земната и адска 
участ, за да ни постави в самото сърце на обновеното време, отвъд циклич-

2  Нapax (гр.) – един път. Рядко срещана дума или понятие, съхранила се само веднъж в новозаветния 
текст. Б.пр. 
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ното повторение и обвързаността на греха, за да ни позволи да срещнем Жи-
вия Бог и да пием от източника на самия живот, преизобилстващ с такава 
всепълнота, която може да бъде само вечна. Тази среща с „несекващата Свет-
лина” въвежда в участта на човечеството, сиреч на всяка човешка личност, 
новост, която я преобразява в история. История и свещена история стават 
синоними. И доколкото Посланието, добре или зле, стига до всички народи на 
земята, човечеството напуска цикличното време, за да влезе в историята, 
в трагичната и свята история. Така времето, което ни измъчва и убива, се 
отъждествява с ключовия миг, когато страданието и смъртта се размиват 
в Славата. Такова е посланието на празниците, които отбелязва Църквата. 

Явление, явяване

А ето как начева „Адвентът” – тези четири седмици, които ни отвеждат 
до Рождеството и които за християните от Запада бележат началото на 
литургичната година. Във византийската традиция началото на Рождест-
венския пост пък започва още на 15 ноември.

Думата, дълго време използвана в западната традиция, се изписва като „Ад-
вент”, което идва от латинското adventus и означава идване, явление. Това е 
отзвук от библейското очакване, онова за „Закрилника” или за „Небесния чо-
век”, който би трябвало да възстанови отхвърляното или оспорвано Божие 
царство. 

Разбира се, можем да се запитаме, както го е направил през XII в. големият 
цистерциански мистик Eлред от Риево: „Как е могъл да дойде от небето на 
земята Онзи, Който ги изпълва?”. Самият той намира отговора в пролога към 
Евангелието на Йоан: „В света беше, но светът Го не позна” (1:10). Затова Eлред 
заявява в заключение: „Той е бил едновременно присъстващ и отсъстващ”. 

Ето защо би трябвало да вместим Въплъщението в глобалната динамика на 
сътворения свят. Изначалното намерение на Бога си остава единението на 
божественото и човешкото. Чрез Въплъщението Бог подхваща отвътре 
това, което не е преставало да бъде Негово, той отваря наново онова, ко-
ето човекът и силите на мрака са се опитвали да затворят. 

Явлението е било най-напред едно дълго очакване на самия Бог, една дълга и 
често трагична история на любовта, чак до съгласието на Дева Мария, чрез 
което най-сетне е намерила развръзката си драмата на човешката свобода. 
Много често ние имаме за Бога една чисто философска концепция, при това 
„твърде юпитеровска”: за всемогъщество без граници. Евангелието преоб-
разява нашето виждане: пред този Бог, Който се въплъщава, това дете в 
ясла и този човек със завързани очи, когото бият и над когото се надсмиват, 
пред страдащия в Гетсиманската градина и разпнатия на Голгота, ние раз-
бираме, че Бог зачита свободата на човека, и то дотам, че да се остави да 
бъде убит чрез нея; ние разбираме, че Той не е автор на злото. И че Той идва, 
че Той е дошъл, за да сподели нашите радости – на пира в Кана например – и на-
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шите отчаяния, като ги отвори за вечността Си, като ни предложи живот, 
по-силен от смъртта. Така вече знаем, че Христос, неделимият, човекът-мак-
симум, защото той е Богочовекът, е нашият най-верен спътник, както и че 
Той е сияйната безграничност, която кара сърцето да се възпламенява и да 
полита нагоре, преизпълнено със смелост и доверие. 

Това присъствие винаги е скрито присъствие, то е, така да се каже, сакрамен-
тално присъствие, което искаме да получим и което очакваме. Ала не с онова 
празно очакване, което унищожава времето, а с едно пълноценно очакване, 
което води до съзряването. Ние очакваме Онзи, Който е вече тук, както Го е 
очаквала Мария през последните седмици на бременността си. И можем да Го 
очакваме и приемем най-добре като бедняци, с открито сърце. Нещо, което 
е подтикнало Латинската църква да сведе до минимум празничните знаци, а 
във Византийската църква това е довело пък до налагането на определена 
дисциплина на поста.

Свята почит, но и доверие: в северните страни искат от децата, снабдени 
със специален календар, всеки ден да отварят едно прозорче в него! И не за 
да замести езическия празник Sol Invictus, на Непобедимото слънце, Църква-
та е решила Рождественският пост да съвпада със седмиците, предхождащи 
равноденствието: защото колкото повече се удължава и сгъстява нощта, 
толкова повече очакваме светлината!

Рождественският пост възвестява не само първото Явление, смирено и 
скрито, но и второто – открито и победно: Христос идва умален в света, но 
светът ще бъде преобразен в Христос. Ала едновременно с това ние сме и в 
другото Явление, същото, но този път планетарно – Второто пришествие. 
Първото Явление събира и просветлява библейския Закон и гръцката мъд-
рост. Второто Явление – и тук е нашата задача: в Христос, чрез Духа и сво-
бодата – трябва да събере човешките открития, осъществени на Запад, с 
азиатския размисъл и жизнения скок на Африка и Латинска Америка. 

Възобновяване на библейското очакване, омегата (в която заживява алфата) 
на религиите и на културите, очакването е за всеки от нас онова Присъст-
вие, което не спира да идва, за да проникне чак до смъртното основание на 
живота, за да можем ние да го поемем и отворим към безпределното.

Целият човешки живот е непрестанно възобновявано Явление на цялата 
история на човечеството в търсенето на праведност, красота и приятел-
ство. Съзнанието ни често се измъчва от отсъствието и присъствието 
на „Онзи, Който идва”: чрез радостта и скръбта, чрез доброто и злото, за-
щото, както казва Ангелус Силезиус3, „дори Иисус да е роден хиляда пъти в 
Йерусалим, какво ме засяга, ако не се е родил в мен?” (Херувимският странник, 
Трябва Бог да се роди в теб). Ето защо трябва да водим битка в дълбините на 

3  Ангелус Силезиус (Йоханес Шефлер, 1624–1677) – немски католически мистик и богослов, чието най-из-
вестно съчинение е Херувимският странник (1674). Б.пр. 
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душата, както и в историята на човеците, голямата, но смирена битка на 
търпението и надеждата, да, битката на Явлението. 

„Ето младенеца, недостижимия Бог”

Бихме могли да тълкуваме Христовата светлина като космическа еволюция и 
развой на историята, а Библията като „евангелска подготовка”. Ала е по-доб-
ре да четем Евангелията в светлината на животворящия Кръст, „единстве-
но богословската”, както казват Отците на Църквата. Ето защо древните 
литургии назовават Рождеството „друга Пасха” и разделят годината на два 
полюса – от Пасха до Рождество и от Рождество до Възкресение.

Разбира се, на Запад под чудното францисканско влияние Рождество придобива 
характера на празник, преизпълнен с нежност и семейност (да оставим настра-
на, без осъждане, фолклора и търговците). Ала символизмът на рождествен-
ското дърво е много дълбок, защото дървото на кръста, чийто кълн е посят в 
Йерусалим, трябва да се превърне в новото Дърво на живота. Това наистина е 
тайнство, достъпно за всички, вярващи и невярващи – разтърсващото тайн-
ство на рождението и детето (вярно е, че се раждаме, за да умрем). 

Древните литургии не пренебрегват тази простичка и искрена радост, тъй 
като самият факт на съществуването е нещо удивително, а само наблягат 
върху „почти ониществяването” на Бога и повторното сътворение на све-
та. За всеки предусетил – в основните пасажи на Библията, както и в съби-
тията в живота – шеметното тайнство на този Бог, Който „никой никога 
не е видял”4 и „не може човек да види и да остане жив”5, отъждествяването 
Му с младенеца, заплашен и беззащитен наглед, това е нещо стъписващо. Той, 
Вечното слово, това непроговорило бебе, е легнало в ясла сред „безезични” жи-
вотни, които преданието отъждествява с вол и магаре. Ала нима не ни казва 
Исаия, че „волът познава стопанина си и оселът – яслите на господаря си”?6

„Изгнаните лица” от тромавата администрация на една империя, която се 
мисли за световна – Йосиф и Мария – заради пренаселената странноприемни-
ца се настаняват в яхъра. Без съмнение става дума за пещера, едно от онези 
скални образувания, изобилстващи в тази страна. Да, пещерата на преда-
нието. Твърде неприветлива, тя символизира света, обвит в мрак, но ето че 
една необичайна светлина я озарява, същата, която тридесет години по-къс-
но ще проникне и в гробницата, издълбана в скалата. И от тази утроба, израз 
на плодовитостта, най-сетне ще дойде освобождението на земята. Мария е 
земята, върната към изначалното си девство, а Бог си е послужил с нея, за да 
извае плътта на Своето въплъщение.

Защото Мария е казала „да” – fiat – „нека ми бъде по думата ти”7 – което позво-
4  Иоан. 1:18.
5  Изх. 33:20.
6  Ис. 1:3.
7  Лук. 1:38.
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лява на божествения Изключен да влезе в сърцето на Творението и да го об-
нови отвътре. „Въплъщението, казва Николай Кавасила, е било дело не само 
на Бог, но и на волята и вярата на Девата – на смиреното и силно доверие на 
една девойка” (Patr. Orient., 19, 2).

Раждането на Девата е засвидетелствано у Матей и Лука, от Евангелията на 
рождението, чиято истинност е изглеждала тъй очевидна за първите хрис-
тиянски общини, че те дълго са мечтали за някой метеорит…

Раждането на Девата прекъсва чрез пряката намеса на трансценденцията 
веригата от раждания за смъртта. Така се явява живо същество, над което 
нищото не разпростира хватката си и което ще влезе в смъртта водено 
единствено от доброволно подчинение, тъждествено на любовта. За да по-
беди смъртта и за да ни отвори – изхождайки от нашия мрак – често неочак-
ваните пътища на възкресението.

В този младенец небето и земята се съединяват, стената на разделението 
рухва, а човечеството бива скришом освободено от крайната си затворе-
ност. Явява се източникът на светлината, който мъдреците и пророците са 
предусетили. Един огнен кълн – „огън дойдох да туря на земята”8 – е посят в 
еволюцията на космоса и историята на човеците. Рождеството ни ангажи-
ра в огромния порив на Въплъщението, който ще възлюби сътворението на 
света и ще избликне в крайното му преображение.

Рождеството е винаги присъстващо, защото литургията, молитвата и 
действената любов продължават да раждат Христос в нас и чрез нас, ако има-
ме смелостта да не се крием сред човечеството, което Го пренебрегва. Тази 
вселена без граници, където се раждат и умират мъглявини, където „черните 
дупки” наподобяват бездни на нищото, е само малка прашинка в лъча на бо-
жествената светлина, както я вижда св. Бенедикт. И тъкмо този лъч, насочен 
към рождественската ясла, продължава и днес да очарова децата – каквито сме 
всички ние – както е очаровал пастирите и е привлякъл мъдреците от Изтока. 

Не, ние не сме сираци. Бог, след Рождеството, вече не е един далечен Бог, запа-
зен за мистици и посветени. Той е тъй близък: и има лице – там, сред сламата 
и неколцината животни и човеци, които знаят, че „виждат откровеното”; 
има и звезда, а хората се взират в звездите, тъй като цялото съществуване 
е преобразено от вечността. Всичко това се извършва в мълчание; необхо-
димо е да се замълчи и тук аз ви препращам към художниците на мълчание-
то – към някой анонимен иконограф или към художник като Жорж дьо ла Тур9. 
И нека тръгнем на развиделяване с доверие, защото „утрината звезда” вече 
е изгряла в сърцата ни. 

Превод от френски: Тони Николов
8  Лук. 12:49.
9  Жорж дьо ла Тур (1593 – 1652) – френски художник от Лотарингия, майстор на светлосенките и последо-
вател на Караваждо. Б.пр. 
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Св. Тереза-Бенедикта на Кръста (Едит Щайн) е родена 
преди 130 години – на 12 октомври 1891 г. във Вроцлав 
(тогава Бреслау). Учи философия в Гьотинген при го-
лемия философ и създател на феноменологията проф. 
Едмунд Хусерл. Защитава дисертацията си през 1917 г. 
във Фрайбург, но като еврейка и жена, за нея кариера в 
науката е невъзможна. През 1933 г. националсоциалис-
тите ѝ забраняват да работи като преподавателка. 

През 1921 г. Едит Щайн се обръща в католическата вяра, а през 1933 г. постъп-
ва в манастира на сестрите кармилитки в Кьолн, приемайки името Тереза-Бе-
недикта на Кръста. Загива в газовите камери на „Аушвиц-Биркенау“ на 9 ав-
густ 1942 г. На 11 октомври 1998 г. е канонизирана за светица и провъзгласена 
за съпокровителка на Европа (заедно със св. Бригита и св. Катерина Сиенска) 
от папа Йоан-Павел II. Духовните и научните ѝ съчинения са събрани в 28 тома. 
През 2020 г. Фондация „Комунитас“ издаде на български нейните Духовни съчи-
нения в превод на Людмила Димова, Смилен Марков, Гергана Динева.
Катарина Вестерхорстман (род. 1974 г.) е професор във Францисканския уни-
верситет в Стюбенвил, Охайо. Представеният тук текст е публикуван в спи-
санието на Института за медицинска антропология и биоетика във Виена 
(IMABE) Imago Hominis, т. 13, бр. 2.

Катарина Вестерхорстман

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИЗВАНИЕ 
НА ЖЕНАТА СПОРЕД ЕДИТ ЩАЙН 
С Ваймарската конституция от 1919 г. жените в Германия най-после полу-
чават активно и пасивно избирателно право. И в професионален план с вре-
мето пред жените се откриват все повече възможности за реализация. Въз-
можностите за образование на жените и девойките се увеличават, така че 
процесът на равнопоставеност на половете и в тази област продължава да 
е в развитие.

По това време излиза наяве едно противоречие. От една страна, сe появя-
ват нови възможности за реализация на жените в обществото и в профе-
сионалния живот, както и в семейството. От друга, въпреки това жената 
като такава, нейното битие като жена остават сляпо петно, навярно за 
да не бъде отново проиграна току-що спечелената свобода в дискусиите за 
същността на жената. Съществуват страхове, че ако практическите въп-
роси се ориентират към женската същност, може би ще се окаже, че жената 
е годна преди всичко да бъде майка и нейното поле на дейност трябва да са 
изключително само домът, семейството и децата. 
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Доколко неоснователни са тези страхове, показват студиите за жените и 
въпроса за женския професионален живот, които Едит Щайн, философ и уче-
ничка на феноменолога от Гьотинген Едмунд Хусерл, представя през 20-те и 
30-те години на ХХ век. Най-открояваща се в творчеството на Едит Щайн, 
посветено на „жената“, е своеобразната връзка между женската същност – 
Едит Щайн не се бои да употребява понятието женска природа – и това, ко-
ето днес се назовава с понятието „джендър“ – социалния облик на пола: какво 
е да си жена в семейството и професията, обществото и Църквата. Това, ко-
ето изцяло отличава Едит Щайн от модерните джендър позиции, е цялост-
ната перспектива, която придава на подхода ѝ голяма убедителност: пол и 
джендър са взаимосвързани, естествената форма и обществената роля не 
могат да се мислят отделно. Същността се отразява на делата; женската 
същност пронизва битието и действията на жените. 

Същност и призвание на жената 

Как Едит Щайн, която е учила философия, се посвещава на темата за същ-
ността на жената? С политическите и обществени развития около позици-
ята и възможностите на жената в обществения живот върви и въпросът за 
призванието на жената като такава и на отделните жени. Не е достатъчно 
само да се вземат предвид променените изисквания и дадености и да се при-
ветстват разширените възможности; една нова женска житейска ситуация 
изисква и преосмисляне на традиционната представа за женската същност 
като цяло. Отзовавайки се на поканите на съюзи и професионални обедине-
ния, Едит Щайн се опитва да даде отговор на тези въпроси от философска 
гледна точка. 

При това за Е. Щайн е важно да разгледа във феноменологичен план същност-
ното битие на жената, задавайки си принципния въпрос на всички женски 
въпроси: съществува ли „специфика у жената“, която при историческите и 
обществени промени остава непроменена, или женската същност се при-
писва само на социалните типове, които могат да се модифицират чрез на-
гаждане към дадените условия. Може ли следователно зад женския начин на 
живот, който дълго време не е предполагал свободен избор, да се предполага 
една естествена база и може ли тя да бъде разпозната дори от вярващия ра-
зум?

Отначало тя се спира на половото различие като израз на съответната оп-
ределяща част в един двуполюсен битиен ритъм, ала отхвърля този проект. 
По-подходящо ѝ изглежда понятието „субстанциална форма“. Душата е онази 
вътрешна форма на тялото и негова действена структура, която отвътре 
определя същностното битие на човека и подтиква към осъществяване на 
заложените в нея възможности. За да се стигне до задоволително изясняване 
на въпроса, е нужно въпреки това принципно изясняване на „отношението 
между род, тип, индивид, т.е. на основните проблеми на формалната онто-
логия“. 
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Своеобразието на жената

По времето на Едит Щайн именити писатели и учени пишат много по 
въпроса за образованието и ролята на жената. Литературата по въпро-
са обаче е разнообразна – от добросъвестни научни изследвания до „диле-
тантски опити“, в които липсват надежден метод и подход. За своя опит 
да подходи от перспективата на феноменологията към призванието на 
жената и нейното своеобразие Е. Щайн не може да се опре на други научни 
източници.

Благодарение на способността за възприятие във феноменологията, психо-
логическото познание за човека и религиозното прозрение, Едит Щайн разви-
ва цялостен възглед за жената и се нарежда сред новаторите в хуманитар-
ните науки, които се борят за по-добри условия и възможности за жената в 
обществения живот. 

Тя се интересува, на първо място, от човека в цялост, когато говори за приз-
ванието на жената, но и на мъжа, тъй като нейните доклади и изложения 
за женското битие сe вписват в една повлияна най-вече от феноменологи-
ята и схоластиката философия на личността. Тялото и душата в нейни-
те разбирания дават информация не само за едно битие, но и за посоката 
на човешкия живот, за призванието и мисията. Това включва и аспекта на 
естествено обосновано (специфично) дълженстване, което се отнася как-
то до човешкото битие като такова, така и до половото измерение на съ-
ществуването.

Изхождайки от Phainomena, в този случай това е тялото във всичките му 
проявления – Щайн се опитва да направи „предпазливи изводи за женското 
„вътрешно“.1 Тя използва както познанията си по психология, така и собс-
твения си житейски и всекидневен опит. Яркият пример на нейната майка 
например играе според собствените ѝ думи значима роля по отношение на 
възгледите ѝ за майчинството. Едит Щайн търси да покаже – според битий-
ната основа – общата специфика на жените в техните най-важни черти. При 
това погледът ѝ е насочен преди всичко към структурата на душата, както 
и към произтичащите от нея „типични“ (тук разбирани в традиционен, не 
в битиен смисъл) начини на поведение. За Щайн не е от значение една тео-
рия на женското в себе си, по-скоро тя се опитва чрез философски зададения 
образ на жената да отговори конкретно на въпроса на своето време за жен-
ската идентичност. Повод за задълбочени философски изследвания ѝ дава 
преди всичко нуждата на младото поколение жени, което отчасти вече не е 
интегрирано в категорично нормираните житейски условия, а получавайки 
свобода, е предизвикано само да подреди живота си и първоначално чувства, 
че това не е по силите му. 

1  Gerl-Falkovitz H.-B., Unerbittliches Licht. Edith Stein – Philosophie, Mystik, Leben, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 
(1991), S. 65.
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Понятието „своеобразие“ при Едит Щайн

От философска гледна точка своеобразието определя средата между вида, 
например човешкия, и индивида, т.е. този или онзи конкретен човек. Човеш-
кото своеобразие е един вид базово оборудване, „форма на цялото“, това, 
което е общо за много индивиди. То не е изразено по един и същи начин във 
всяка личност и може да бъде осъществено в различна степен според залож-
бите, образованието и умственото развитие. Защото в човека „повечето 
от това, което принадлежи към човешката същност, първоначално е в по-
тенциал“ и се разгръща бавно според качествата на средата. Преди всичко 
то се нуждае от други личности, които да подпомогнат развитието на по-
тенциала му, ала и отделният индивид сам може да открие заложеното в себе 
си и да го развие. 

Въпреки това човекът винаги се разгръща вече като човек, неговите за-
ложби и потенциал се разгръщат, актуализирайки се. Едит Щайн пояснява, 
че на „създанието като такова“ е присъщо по волята на Създателя да има 
собствено битие, да е субстанция, „нещо, което е то в самото себе си… То 
е положено и основано в самото себе си, на него се полага собствено битие и 
собствен вид (това именно значи думата „субстанция“) и [нему също подо-
бава] да осъществява своеобразието си в специфично действие. Специално 
като действащо то е наречено „природа“.2 За да развие своето индивидуално 
битие, човек притежава вътрешна „движеща сила“, това е субстанциалната 
форма, която се стреми при наличието на подходящи условия да развие до за-
вършен образ заложеното в него.3 През тези основни философски положения 
за своеобразието на личността трябва да се разглежда цялото изследване на 
Едит Щайн върху жената и нейното своеобразие. 

Самата личност оказва влияние върху собственото си своеобразие, като 
утвърждава или отхвърля оценъчни съждения и така взема решения за пред-
почитания. Ала преди всичко чрез поведението си човек утвърждава своето 
битие, осъществява или не потенциала си. Не е нужно да се развият всички 
персонални „предразположености“, за да се стигне до индивидуално своеобра-
зие. Според Едит Щайн позицията, която индивидът заема спрямо цялото на 
„света на ценностите“, и решенията за това „на какви ценности той дава 
предимство в своето поведение е определящо за неговото индивидуално 
своеобразие“.4

Антропологичната основа

Едит Щайн описва човешката идентичност на три нива на личната екзис-
тенция: човешкото, в което всеки човек участва, индивидуалното ниво, на 
което той отразява собственото проявление на човешкото, и полово спе-

2  Stein E., Was ist der Mensch? Theologische Anthropologie (1933), ESGA 15, Herder Verlag, Freiburg/Breisgau (2005), S. 28.
3  Срв. Stein E., Christliches Frauenleben (1932), ESGA 13, S. 79–114, 88.
4  Stein E., Aufbau der menschlichen Person, ESGA 14, S. 33.
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цифичното, което се разделя на женско и мъжко. Личността участва във 
всеобщата човешка природа и по този начин е призвана като човек да про-
меня творчески света и да разгръща по най-добрия начин неговото матери-
ално-духовно битие тук. Човекът е част от една човешка общност също и 
поради това, че е роден от жена, т.е. има човешки произход. В своята инди-
видуалност той се отличава от всички човешки същества, това означава, 
че той всеки път е друг и неповторим. Към тези две определения се прибавя 
и това на половата специфика, като трета страна на човешкото. Човекът 
фактически се появява като мъж или жена, и то като тази неповторима лич-
ност в нейната специфика. Мъжкото и женското правят човека способен да 
създаде потомство в интимна общност.

Разглеждайки специфичността на човешкото битие, Щайн започва с по-за-
дълбоченото изследване на телесно-материалното измерение на човека, 
при което изтъква, че тук иде реч за абстрактно познание, тъй като към 
„цялостния феномен на човека … принадлежат живот, душа и разум.5 Ве-
щественият образ на човека, материята, позволява да се разпознае негова-
та индивидуалност. Също и неговото материално битие като субстанциал-
на единица е неделимо. Повърхностната форма насочва към един вътрешен 
живот и сама е израз на същия. За пример Щайн привежда различните израже-
ния на лицето, както и различните начини на движение, които позволяват 
изводи за определено вътрешно състояние. В края на краищата човекът, 
когото срещаме във всекидневието, позволява да установим неговата обща 
битийна структура, която е присъща на отделната личност като такава. 
Човекът е дух и неговата външност е „език на духа или негово пълно битие, 
което говори за битието“. 

Тялото като израз на душата

При въпроса за женското, съответно за мъжкото битие решаваща роля иг-
рае телесно-духовната взаимосвързаност на човешкото битие. Едит Щайн 
постоянно пише за „жената“ и въпреки това съзнава, че „особеността“, как-
то учи схоластиката, е proprium, тя произтича от природата на човешката 
душа, която Щайн дефинира, следвайки Тома от Аквино, като forma corporis, 
вътрешна форма на тялото. Човекът следователно е неделимо единство от 
тяло и душа.

По този начин тя съзнателно се дистанцира от понятието за душа на съв-
ременната психология. Душата проявява собствено специфично качество. 
Като битиен център на човека тя е „силата на себеформирането“, която 
характеризира човешкото тяло като едно цяло в отличие от просто мате-
риалното битие. На въпроса дали субстанциалната форма на човека е един-
ствена, или има повече форми, Едит Щайн отговаря еднозначно: „субстан-
циалната форма“ е в основата на всяко въздействие на нещото, защото тя 
прави изобщо възможно неговото битие, тя го определя като такова какво-

5  Stein E., Aufbau der menschlichen Person, ESGA 14, S. 33.
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то е, прави го това едно, различно от всяко друго биващо. Понеже тя опре-
деля единството на нещо, то не може да има повече от една субстанциална 
форма.6 Това, че Едит Щайн все пак изхожда от възможността да има и други, 
акцидентални форми, вероятно се дължи на влиянието на Джон Дънс Скот7 
върху феноменологията като цяло и върху нейната философия на личността.

Душата „живее“ не като ядро в тялото, тя не е статистическо нещо, а – спо-
ред класическото схоластично схващане – е forma corporis, вътрешната форма 
на човека. Следователно тя е това, което превръща човека в човек. И в това 
отношение тя е структурният принцип на тялото, който тласка развитие-
то на целия човек в определена посока. Всичко, което човек опознава, всичко, 
което му се случва, не го среща само външно, то оставя отпечатък в душа-
та му. Същевременно тялото е видима форма и израз на душата. Така лицето 
често отразява вътрешните душевни състояния. В този смисъл тялото е 
изразна форма на душата и начинът, по който душата, съответно човекът, 
въздейства в този свят и контактува с външната действителност. 

В това двойно движение срещнатото във външния свят стига до вътреш-
ния, а това, което се образува вътре, си осигурява отново чрез тялото 
външен израз. Щайн описва душата като „нашето вътрешно в същинския 
смисъл; това, което е изпълнено с мъка и радост, което се възмущава на не-
справедливост и се възторгва от благородно дело; което се отваря с любов 
и доверие към друга душа или ѝ отказва достъп; което схваща и цени красота 
и доброта, вярност и святост не само интелектуално, а ги приема в себе си и 
„живее“ от тях, ставайки богато и дълбоко“.8 

Женското битие: цялост и откритост

Като особено принадлежен към своеобразието на жената Щайн описва жен-
ския копнеж по целостта на човека, по разцвета на (истинската) човечност 
в себе си и другите. Женската уникалност в нейното „отношение … към 
цялото“9 подготвя жената за активна заинтересованост от битието на 
другия, неговия живот и работа, и така предлага важна основа за брака. За 
жената в професионалния ѝ живот тази гледна точка към цялото често оз-
начава, че вътрешно ѝ се противопоставя eдно забележимо „противоречие“ 
между професионално и човешко формиране (за разлика от мъжа), тъй като 
тя разбира двата аспекта като принадлежащи на един процес на личност-
но развитие и формиране. На това съответства и естественият начин на 
познание, който при жената e насочен не толкова към общото, „понятийно 
разчленяващото“, колкото към индивида, към конкретно разгледаното и по-
чувстваното. Тя се интересува от личното и конкретното, абстракцията е 
по-скоро извън естествената ѝ заинтересованост. Тя обаче се въодушевява, 
когато нещо служи на личността и конкретно засяга човека. 
6  Stein E., Was ist der Mensch? (1933), ESGA 15, S. 6 f.
7  Джон Дънс Скот (1265–1308) е шотландски философ, метафизик, францискански богослов.
8  Stein E., Aufbau der menschlichen Person, ESGA 14, S. 104.
9  Stein E., Das Ethos der Frauenberufe (1930), ESGA 13, S. 16–29, 19. 
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Затова жената е в състояние да подчини собствените си потребности на 
тези на друга (обичана от нея) личност и дори може да открие в това удовлет-
ворение. Спрямо мъжа това се изразява например в голяма заинтересованост 
от неговата „работа“, неговата мисия. Едит Щайн разглежда способността 
на жената да се вчувства с разбиране в другите като висша жизненоважна 
ценност, която обаче рядко се разгръща в чист вид, понеже върху човешка-
та природа тегне отчетливо петното на смъртния грях, коeто прикрива из-
конното. Когато обаче „грехопадналата природа“ премине в изкупителния ред, 
женствеността отново се проявява като целебна и помагаща.10 

По природа жената споделя с мъжа тройно дарование: да познава, да се 
радва на познанието (това означава да се наслаждава), както и да твори. 
От тези нагласи към света най-много ѝ приляга втората, която чрез спе-
цифично, не на първо място рационално познание за нещата ѝ позволява в 
по-голяма степен „да се радва с благоговение на творенията“11. Това води 
до интуитивен задълбочен поглед към вътрешното на нещата, съответ-
но до схващане на същинското. Обикновено жената рефлектира върху не-
щата, които среща, първоначално в сърцето си, което Едит Щайн описва 
като „център на женската душа“. Жената показва предразположеност към 
религиозна чувствителност, което улеснява достъпа ѝ до трансценден-
цията и я прави особено подходяща за възпитателка в религиозната сфе-
ра. По тази причина в обществото тя трябва да се чувства ангажирана 
по особен начин с една „женска култура“, която изразява метафизическата 
основа на живота, често срещано схващане в литературата. Поетесата 
Гертруд фон Лефорт12 пише например: „същинско женското“ е „отдаване“, 
което може да се наблюдава в съвършен вид при Божията майка. В този 
смисъл e и отговорът на Вилхелм Буш на въпрос на Луиз Фастенрат какво 
е жената: „Основна примамка за този свят, в най-добрия случай и за дру-
гия“13. 

На жената с нейната очевидна способност да живее за другите е поверена, на 
първо място, човешката заедност като цяло. При това се прави разграниче-
ние между способността и изискването, възникнало от естествено получе-
ното дарование. Жените могат да изпълнят тази мисия, защото притежа-
ват изтънчено чувство за доброто и красивото. Заради дарованието си те 
имат отговорност и дълг и трябва да се погрижат например за запазването 
на „традицията и морала“, понеже те сами се нуждаят от тях, в противен 
случай като жени ще се окажат „предадени на грубата сила“.14 

10  „Едва чрез изкуплението природата на жената [придобива] чистота и целебна енергия.“ Stein E., Natur 
und Übernatur in Goethes Faust (1932), ESGA 16, S. 167
11  Stein E., Beruf des Mannes und der Frau nach Natur- und Gnadeordnung (1931), ESGA 13, S. 56–78, 69. 
12  Гертруд фон Лефорт (1876–1971), немска писателка. Срв. Le Fort G., Die ewige Frau. Die Frau in der Zeit. Die 
zeitlose Frau, Kösel Verlag, München (1938), S. 11–29. 
13  Busch W., Was beliebt ist auch erlaubt, Gütersloh (1998), S. 1032. „Присъствието [на една жена] … никога не те 
оставя равнодушен; тя внася или объркване, или яснота. Достатъчно е да е там, за да се държат мъжете 
другояче, според това дали тя събужда в тях най-доброто, или най-лошото.“
14  Срв. Stein E., Aufsatzthemen (unveröffentlicht), Edith-Stein-Archiv Köln (ESAK), Signatur: B I 39a 15.
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В своите съчинения за жената Едит Щайн разглежда и недостатъците на 
женското битие. Тя не се занимава с подценяване на жените чрез представя-
не на значими слабости и грешки. По-скоро за нея е от значение един реалис-
тичен поглед към хората като цяло и към жената в частност, който не бива 
да пренебрегва полово специфичните белези. Повлияна от схоластичния на-
чин на мислене, Щайн се стреми към реализъм, чрез който да отдаде дължимо-
то на аспектите на природата, грехопадналата природа и свръхприродата. 
Затова тя не гледа на срещаното в реалните личности своеобразие като на 
чиста форма на женското битие, а в известен смисъл като на „суров матери-
ал“, от който тепърва да се развие същинското женско в неговия най-хубав и 
драгоценен смисъл, женското като идеал.15 

Тъй като жената като съпруга и спътница може по особен начин да остави на 
заден план своите собствени лични интереси, за да споделя изцяло, да съпрежи-
вява и дори да живее с делата на своя мъж, тук се крие специфична опасност. Тя 
се изразява в прекомерен интерес към живота и решенията на другия. А пък об-
ратната страна на способността ѝ да се обърне вътрешно към човека и всички 
неща и да се свърже с всичко, е една форма на „алчност“, която би могла да се 
изрази в присвояване на неща или хора, както и в изпадане в бездуховен и бездеен 
инстинктивен живот. Когато една жена води безпътен живот, тя вероятно 
няма да може да поеме майчинските си задължения. Тя според Едит Щайн ще се 
стреми да надзирава децата си, да ги привързва към себе си по недобър начин 
и да ограничава в значителна степен свободното им развитие. Следователно 
вместо да подкрепя с любов децата и своя съпруг, за да поощрява тяхното раз-
витие, тя сама се лишава от естественото си щастие. Когато жената твърде 
силно привързва към себе си детето, съпруга или други хора, се разкрива трагич-
ното извращение на нейното призвание. Поради това Едит Щайн препоръчва 
на жената интензивен религиозен живот, за да бъде преоткрито и да засияе 
изкуството на жената, което съществува в чист вид само при Дева Мария. 
Според Щайн „природата на жената“ би допуснала вариации, без да се променя 
същността на жената. Същевременно в зрителното ѝ поле остава многообра-
зието на действителния живот на жената в нейното време. Следвайки феноме-
нологичния подход, тя се обръща към тялото като израз на човешката душа и 
нейната действителност. Душата като вътрешна форма придава на тялото 
специфичен вид. Личността се развива вътре в тази форма с нейното генетич-
но наследство, както и под влияние на околния свят, своеобразно и неповтори-
мо според възпитанието, способностите и средата. Едит Щайн подчертава на 
много места, че своеобразието на жената в чистата му форма не може да бъде 
описано докрай, тъй като всяка жена го потъмнява чрез слабостите, липсите и 
индивидуалността си. По тази причина проявлението на индивидуалността я 
заставя многократно да разсъждава дали изобщо трябва да се задава въпросът 
за същността на жената и дали изобщо съществува жената. 

В съчиненията на Щайн по този въпрос, както и при определението за същ-
ност най-общо, прави впечатление, че тя понякога употребява еднозначно 

15  Срв. Stein E., Eigenwert (1928), ESGA 13, S. 5
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понятията „вътрешна форма“, „същност“, ала също „вид“ и „тип“. Това оз-
начава, че за Щайн всеобщата човешкост e най-важна при описанието на чо-
вешкото същество. Полово специфичното определение ѝ е подчинено. В една 
дискусия около призванието на жената Едит Щайн подчертава: „Да бъдеш 
човек е основното, да бъдеш жена е вторично“16. Въпреки това тя вижда, не-
зависимо от индивидуалните особености, една всеобща женска природа, коя-
то се манифестира телесно в способността за майчинство, като „природен 
дар на жената“, който действа формиращо.17 Общотелесното и наред с него 
духовното битие на жената тя разглежда като зависещо от този факт.

Естествената професия на жената

Едит Щайн изхожда от това, че на специфичната особеност на жената – в 
телесен и духовен план – подобават дарование и заедно с това призвание за 
определени задачи. Дори самото говорене за призвание на жената при днеш-
ното многообразие от професионални възможности, извоювани едва през 
този век от женските движения, се натъква на критика. В своите философ-
ски трудове за жената Едит Щайн си задава въпроса дали изобщо съществу-
ва естествена женска професия. 

Въпреки сходството в човешката природа тя изхожда от видимото физи-
ческо различие между половете и вече споменатия принцип на Тома от Аквино 
anima forma corporis за различните типове душа. И както за Тома от Аквино, 
така и за Едит Щайн природата не е единствено меродавна за развитието 
на човешкия индивид. Наред с биологичното естествено предразположение 
са необходими възпитание и образование, за да събудят и усъвършенстват 
потенциално заложеното в човека. Чрез Божията благодат дори и природни-
те дадености могат да бъдат променени. Указания за естествената профе-
сия на жената Едит Щайн намира в изначалния разказ на Битие (Бит. 1–3). При 
това тя употребява Божието Слово като „ръководство, което да обясни 
нагледния житейски материал“18. Наред с общочовешкото призвание, което 
жената има заедно с мъжа, тя е призвана от своето индивидуално битие, от 
телесно-духовната си конституция за „съратница на мъжа“ и „човешка май-
ка“. 

Жената като даряваща живот: майчинство

Аргументирайки се от феноменологична позиция, Едит Щайн се стреми да пока-
же майчинството като естественото и водещо призвание на жената. В пред-
ставата за майчинство на Едит Щайн няма „нищо сантиментално, извънмер-
но“, по-скоро тя свързва стабилност и сърдечна топлота.19 Никой не би оспорил 
тази надареност на женската природа, тъй като телесно-психическите харак-
теристики на жената са насочени към продължаването на живота и отглеж-
16  Stein E., Diskussion (1930), ESGA 13, S. 246
17  Срв. Stein E., Mädchenbildung (1932), ESGA 13, S. 160.
18  Stein E., Beruf des Mannes und der Frau (1931), ESGA 13, S. 66.
19  Herbstrith W., Das wahre Gesicht Edith Steins, Kaffke Verlag, Aschaffenburg (1987), S. 97.
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дането на потомството. И от физическа гледна точка, връзката на майката 
с нероденото е значително по-тясна от тази на бащата. Жената според Едит 
Щайн е по друг начин едно затворено цяло. Новият живот се нуждае от тази за-
щита и цялост, които са му осигурени в женското тяло „отчасти чрез известно 
затваряне в себе си“. „Тайнственият процес на създаване на едно ново същест-
во в майчиния организъм е толкова интимно единство на духовно и телесно, че 
това единство е определящото за цялостната женска природа.“20 

В „професията“ на жената да бъде майка според Едит Щайн се корени особе-
ната ѝ връзка с тялото. Тя е значително по-изразена, отколкото при мъжа, 
при когото тялото има повече характера на инструмент, който му помага да 
създава и да оформя. Жената „живее“ според Едит Щайн в отделните части 
на своето тяло и по тази причина е по-силно „вътрешно засегната“ от това, 
което му случва, отколкото мъжът. Във всичко, което върши, тя участва 
„с цялата си личност“. Женската душевна нагласа, „истинското майчинско 
желание“ e насочено изцяло към опазване, грижи, закрила – следователно към 
живота. Неживите предмети са интересни за жената най-вече като помощ-
ни средства за личността. Нейният начин на познание е по-силно повлиян от 
гледането и вчувстването, които ѝ позволяват да вижда по-надълбоко, за 
да може да разбере какво е нужно, за да събуди (етически) доброто в другите 
хора, преди всичко в своите деца и да помага за разгръщането на индивидуал-
ните способности. 

Интелектът, разумът, волята и характерът са различно изразени при ин-
дивидите „като степен и съотношение“. Тъй като на жената ѝ е присъщ 
особен стремеж към цялостно битие, при нея се проявява „по-силно чувство 
за хармонично разгръщане на силите“. Тя трудно понася в себе си, както и в 
другите, когато една част от личността се развива за сметка на друга, нап-
ример тялото за сметка на духа или разумът за сметка на сърцето. Затова 
задължение на майката е, продължава Едит Щайн, наред с грижата за тяло-
то, най-вече и религиозното възпитание, съответно задачата да събуди 
чувствителност по въпросите за трансцендентното в своите деца или в 
другите, които са ѝ поверени. 

Задача на майката е също така и великодушната готовност да пренебрегне 
поне временно собствените си интереси и желания и да постави себе си изця-
ло в служба на другия, който се нуждае от обич и любяща помощ за развитие 
на заложбите и способностите си. При жената се наблюдава необходимата 
за целта, значително по-голяма способност търпеливо да понася страдания 
и мъки, отколкото при мъжа. В отношението на майката към детето „са 
нужни грижовна, топла обич, нежно разбиране, тиха естествена жертвого-
товност, за да може да разцъфти покълващият живот“. 

Понеже не само детското тяло се нуждае от закрила и грижа, но и положител-
ното развитие на душата е зависимо от формиране чрез любящо общуване, 

20  Stein E., Frauenleben (1932), ESGA 13, S. 86.
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жената трябва да бъде в служба на собствената си рожба и близките хора 
със здрав и премерен алтруизъм. Съответната характерна черта, тясно 
свързана с майчинската роля на жената, се проявява в действията на жена-
та като желание да дава и да получава любов. Така нейното майчинство като 
определяща характерна черта намира израз навсякъде, където тя помага на 
някого да се развива физически, умствено или душевно. Майката не бива да 
отказва на детето необходимата обич чрез „топлина и храна“, която пред-
ставлява важна предпоставка за здравословно детско развитие. По тази 
причина определени характеристики на вътрешното душевно състояние на 
жената изглеждат като особено адекватни: да бъде открита, да не е твърде 
заета със себе си, да е общителна и ясна в това, което е и което върши, за да 
могат децата, но също и мъжът ѝ, както и всяка личност, която я срещне, да 
намерят в нейно лице опора и „най-добра съветничка“21.

Духовното майчинство като помощ

Когато в дискусиите по повод на беседата „Основи на женското образова-
ние“22 Едит Щайн казва, че „болестта на времето… се обяснява с това, че 
вече няма майчинство“, тя няма предвид, на първо място, биологично-те-
лесното майчинство, в чиито рамки намиращата се по онова време във въз-
ход Националсоциалистическа партия иска да ограничи жената. Едит Щайн 
се съпротивлява категорично срещу антиеманципационното развитие и 
редуцирането на женската същност до чисто телесно-материалното из-
мерение. Напротив, в майчинството се откровява телесно-душевната 
действителност на човек, който не може да живее единствено от храната 
за своето тяло, защото „истинското майчинство е същевременно естест-
вено и свръхестествено призвание“. Както пише Гертруд фон Льо Форт, ес-
теството сътворява „прелюдия за свръхестественото“.23 Жената носи в 
себе си много повече майчински потенциал като призвание и мисия, отколко-
то може да отдаде в различните му аспекти на своето дете или на хората, 
които са ѝ поверени или среща. Духовното майчинство предлага например и 
на онази жена, която не е съпруга или майка, възможността духовно да дари 
своето майчинско призвание. За неомъжената жена това може да означава 
не както дълго време е било, да гледа на професията като на заместител на 
неосъщественото майчинство, а да изпълни призванието си като духовна 
майка. Едит Щайн същевременно отбелязва, че „редица професии, преди всич-
ко възпитателните и свързаните с грижи, в известна степен предлагат на 
неомъжената жена възможността да изпълни своето предназначение като 
жена. Същевременно не всяка физическа майка изпълнява по зова на сърцето 
духовното майчинство, за което е призвана. 

Още по-драматично се оказва положението на жената по въпроса за аборта. 
Когато жената, чиято същност е да бъде майка и да дарява живот, се отказ-

21  Stein E., Beruf des Mannes und der Frau (1931), ESGA 13, S. 72.
22  Stein E., Diskussion, ESGA 13, S. 238–248.
23  Le Fort G., Ewige Frau (1938), S. 28.
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ва от собственото си дете и го предава на умъртвяване или сама го умърт-
вява, тя посяга в крайна сметка на собствената си идентичност. От отказа 
да стане физическа майка възниква невъзможността да живее в духовно май-
чинство. На жената всъщност е възложено да осъществява навсякъде свое-
то майчинско призвание за всички, които се нуждаят от него.24 

Особено отчетлива e тази страна на майчинството навсякъде, където же-
ната е търсена като духовна спътница и съветничка. Съществува според 
Едит Щайн изразена „потребност от майчинско участие и помощ. И можем 
да обобщим в една дума – майчинство, това, което представихме като осо-
бено значение на жената. Ала това трябва да е майчинство, което не оста-
ва при тесния кръг от роднини по кръв или лични приятели, а по примера на 
„майката на милосърдието“ да е тук за всички, които изпитват трудности; 
то трябва да се корени във всеобхватната Божия любов“25. По тази причина 
не бива майчинството на всяка истинска жена, което никога не престава, да 
се свежда само до семейните отношения, а трябва да се проявява във всичко. 
Майчинското като духовно отношение предполага формиране на характер, 
който изисква от жената почтителна сдържаност и уважение към индиви-
дуалността на отсрещния човек. 

В призванието да е майка се корени и способността за духовно спътниче-
ство, което дава най-висшите си плодове, когато жената се стреми да ста-
не Божие оръдие и да позволи да се чуе гласът Му във всеки отделен човек. 
При тези обстоятелства духовното майчинство показва, че даряването на 
живот е повече от бременността и раждането, че е съпровождане, съучас-
тие и в най-дълбоката си същност означава живот за другите. Така стигаме 
до другото изначално и естествено призвание на жената, назовано от Едит 
Щайн.

Спътница на мъжа

Във втория, по-стар вариант на разказа за Сътворението в книга Битие на 
читателя е дадено указание за едно друго, съществено измерение на жената, 
което е в неразривна връзка с майчинството. В Битие 2 жената е дадена на 
мъжа и той я приветства, защото я познава като подобна u равностойна 
нему. „И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта 
ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа (си)“ (Бит. 2:23). Жената 
следователно е за него „огледален образ“… в който мъжът би могъл да съзре 
своята собствена природа.26 Мъжът и жената в Сътворението на света 
според Библията имат обща мисия, която като хора могат да изпълнят само 
в партньорско отношение: да бъдат образ и подобие на Бога, да създават и 
24  Срв. Stein E, Mädchenbildung (1932), ESGA 13, S. 181.
25  Stein E., Eigenwert (1928), ESGA 13, S. 11. „Те [жените] трябва да носят в сърцата си всичките забравени и 
заплашени деца.“ 
26  Stein E., Frauenleben (1932), ESGA 13, S. 83. „Чрез своя поглед към него и чрез разговора тя му осигурява достъп 
до неговата собствена личност като мъж, открива му неговото призвание и го подкрепя в делата му. Това 
е възможно само ако жената от своя страна осъзнае, че тя е различна от мъжа, ала е равностойна нему, че е 
лице в лице с него, ала не чрез взета назаем мъжественост, а в своята собствена, незаменима женственост.“
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възпитават потомство, както и да властват над Земята, съхранявайки я. 
Тук не е казано, че двамата трябва да вършат едно и също, те имат да изпъл-
няват поръчение от Бога според специфичното призвание на своя пол. Едит 
Щайн осъзнава взаимозависимостта и допълването на половете в тяхната 
онтологична същност. Само заедно мъжът и жената въплъщават целост-
та на това, което може да се нарече човечество.27 Ако една жена остане 
не по своя воля неомъжена или бездетна в брак, ѝ се дава възможност като 
духовна невяста или майка във вярата да компенсира недостига чрез нова, 
плодотворна гледна точка. Защото изначалната мисия на жените може да 
се осъществи на всяко място: навсякъде, където са поставени по лични, про-
фесионални или други причини, те трябва да внасят своя женски дух, който 
вижда човека и неговите потребности. И то човека, „който най-много се 
нуждае от нас, независимо дали е роднина, или не, дали го „обичаме“, или не, 
дали е „морално достоен“ за помощта, или не28, „за да не бъде човекът сам“29. 
Същевременно – и това е другата страна – самите жени трябва да се разви-
ват, да усъвършенстват способностите си и да ги прилагат в семейството 
и професията, така те непосредствено и решително участват в развитие-
то на обществото. 

Със съкращения

Превод от немски: Людмила Димова

27  Croissant J., Die priesterliche Frau, 1993, S. 7. 
28  Stein E., Das Weihnachtsgeheimnis. Mit einer Einführung von Hanna-Barbara Gerl, Herder Verlag, Freiburg/Breisgau 
(1988), S. 54.
29  Stein E., Die Bestimmung der Frau (1931), ESGA 13, S. 50.
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Ангел Иванов

ЕГИПЕТСКИ ДИПТИХ
Две истории от едно поклонение в Пустинята

В библейския наратив Египет е място на робство и на бягство – робство на 
евреите и бягство и изгнаничество на Светото семейство заради преследва-
нето от Ирод. Но Египет е и път към Обетованата земя и завръщане у дома. 
Проклятие и надежда едновременно. Обещание за бъдещето и вечността. 

А според църковното предание това е още територията, в която се заражда 
монашеството. С други думи, Египет е една от люлките на християнство-
то. Достатъчно е само да се споменат имената на подвижници като св. Ан-
тоний Велики, св. Павел Тивейски, св. Макарий Велики, св. Пахомий Велики, св. 
Йоан Лествичник и др.

Благодарен съм на Бога, че имах възможността да посетя тези земи и да се 
поклоня на Него и Неговите светии и светини. От това си пътешествие ще 
срещна читателя с две истории. И двете са от Пустинята, макар да става 
дума за различни пустини. Първата история е за изкачването на връх Синай 
(Джебел Муса, 2285 м) в едноименната свещена планина – мястото, на което 
свети пророк Мойсей Боговидец получава скрижалите с Десетте Божии запо-
веди. А после се качваме от дълбокия азиатски юг на полуостров Синай висо-
ко на север в африканското континентално тяло на Египет – Нитрийската 
пустиня. 

Ангел Иванов е роден през 1988 г. в Габрово. Завършва журналисти-
ка в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, един от съз-
дателите на студентското радио „Реакция”. Бил е сценарист на 
редица телевизионни предавания. Негови текстове са публикува-
ни в немалко печатни и онлайн медии. През лятото на 2013 г. извър-
вява пеша цялото родно черноморско крайбрежие – от Дуранкулак 
до Резово – или близо 400 км за 12 дни. През 2019 г., заедно с група 
поклонници, извървява пеша разстоянието между Велико Търново 
и Рилския манастир за 1 месец по максимално автентичния марш-

рут на пренасяне мощите на св. Йоан Рилски преди 550 г. (близо 600 км). Пътувал е на 
автостоп из България, Балканите, Европа и Азия. Бил е пилигрим на Божи гроб, из Све-
тите земи и на Света гора Атон (няколко пъти). Част от тези многобройни пътува-
ния са описани в дебютния му сборник с разкази Техническа проверка (изд. Scalino), из-
лязъл в края на 2018 г.
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А Пустинята все пак винаги е една – пространство на изпитания, изкушения, 
подвиг, но най-вече – на неизменното Божие присъствие, което подкрепя сво-
ите си.

Синай

Терасата на поклонническата база гледа към надвисналата тъмна като тай-
на планина. Подпрял съм се на перилата за последна цигара, малко сънен и мно-
го загледан в предстоящото. После последен преглед на раницата: фенерче, 
кърпа за глава и слънцезащитен крем (ако на разсъмване слънцето ни завари 
на слизане), топла дреха за престоя горе (защото през нощта температури-
те дори тук падат), вакуумиращ плик, вода, вода, вода… 

Оня ден кацнахме в южносинайския курортен град Шарм ел Шейх, на брега на 
Червено море, в дъното на триъгълния полуостров между Азия и Африка. Там 
събрахме сили, което ще рече слънце на плажа и храна от блок масите, за да 
се впуснем в пустинната експедиция малко пò на север в сърцето на Синай – 
Божията планина.

Дремнали сме 2–3 часа след вечеря, защото тази нощ ще е безсънна, но по наше 
желание. Дойдохме точно в началото на поклонническия и туристически се-
зон. Август температурата 
стига до 50 градуса на сян-
ка, но и сега през септември 
37–40 градуса са нещо обичай-
но. А това тук е планинската 
пустош Хорив, в която сянка 
няма. Има надиплен океан от 
алкален гранит, който връща 
слънцето в теб. Има наже-
жен пясък и прахови частици, 
които изсушават въздуха до 
крайност и изнемога.

Заради всичко това изкачва-
нето ще е нощно. Толкова сил-
на вяра нямаме, за да е иначе.

* * * 

След 15-минутно пътуване рейсът ни стоварва на пропускателен пункт. 
Проверка на съдържанието в раниците и джобовете от местните органи на 
реда. Преминаваме един по един през порталните детектори за метал и пое-
маме по широк павиран път нагоре. Но това още не е началото.

След още 15 минути, около полунощ, отдясно започва да се вижда стопан-
ството на манастира „Св. Екатерина” – парници и обработваеми градини, 

Дървените лифтове по стената на манастира  
„Св. Екатерина”
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които – поради местния климат – предизвикват изумление и възхищение у 
чужденеца. Следват постройките за поклонниците и харизаните. И накрая 
внушителната защитна стена около самия манастир, построена през VI век 
от балкански гарнизон по заръка на император Юстиниан I – 11 мeтра висока, 
2 метра дебела. На фасадата на крепостта на различни височини са залепе-
ни няколко странни дървени конструкции – като колиби. Тях – посредством 
простия механизъм на макарата – монасите са ползвали за животоспасяващ 
асансьор, за да се измъкнат от обителта в случай на нападение.

А всичко това – стопанството, скованите лифтове, ясно различимата пъ-
тека напред – е видимо, защото луната се е наляла догоре, наситено жъл-
та като презрял банан. Като могъща халогенна лампа в небето, която Бог е 
щракнал точно тази нощ, точно за нас, точно… за мен.

Пред малка порта като миша 
дупка в стената ни очаква бе-
дуинът Мохамед, нашият во-
дач. Длъжни сме да имаме имен-
но бедуин за предводител. Той 
познава перфектно маршру-
та. Няколко пъти в седмицата 
го изкачва и слиза с групи от 
цял свят. Това, което за нас 
ще е подвиг, за него е рутин-
на разходка в каменистия му 
квартал. Властите се грижат 
за местното номадско населе-
ние (номади, които от векове 
са си избрали това място) и 

осигуряват такива туристически постъпления за него. А неизбежно ще има и 
бакшиши. Мохамед е с цветен тюрбан и дълга роба, тънък като молив мустак, 
изглежда на не повече от 20. Върху робата носи марково шушляково яке – бе-
лег, че Западът окончателно се е настанил и на Изток. В ръката му подрънква 
метал. На отличен английски обяснява, че игуменът е дал ключа за параклиса, 
кацнал на върха и посветен на Светата Троица, крайната ни цел тази нощ, но 
трябва да се приберем преди 7 сутринта, когато манастирът отваря врати.

Зад ъгъла на стената е лагерът на камилите с техните водачи, отново бе-
дуини. Животните са поседнали на земята с щръкнали миниатюрни глави и 
мляскат нещо по техния си забавен за наблюдателя начин. Две трети от гру-
пата ни са пожелали да се клатушкат върху тях по пътя нагоре, но осем души 
поемаме пеша. Приел съм послушанието да вървя последен и да отговарям за 
това никой да не изостава от групата. Тръгваме по 3750-те „стъпки на Пока-
янието”, които започват от югоизточния ъгъл на крепостната стена около 
„Св. Екатерина”. По предание те са положени и преброени от местен монах.

С нас тръгва и едно куче. Винаги има по едно такова куче по важните, зна-

Градините на манастира „Св. Екатерина”
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менателни пътища. И сега е безпородно, неговата порода е пустинята, та-
къв е и цветът на козината му, видима поради луната. Изхранва се вероятно 
покрай манастира и бедуинските землянки. С големи мъдри и милозливи очи, 
които сверяват, че идваш, когато неизбежно изостанеш от него. Дава да го 
галиш и да му се радваш. Върти опашка, на свой ред радостно. Кучето на Све-
та, което е едно и също навсякъде. Помня, че то беше там и когато преди 
пет години катерехме връх Атон. Четириног ангел хранител. Респектирано 
е от подминаващите ни камили, които отбягва и които иначе добре познава. 
Луната осветява не само лунния пейзаж – скали, зъбери и кратери – но и лъсна-
лите топчета на броениците в ръцете.

Стигаме първия заслон, нещо като контролен пункт, общо са четири. По-
следният е на върха. Грубо казано, разположени са през час време при средно 
темпо на ходене. А сравнително полегатото ходене в началото постепенно 
преминава в сериозно изкачване. В стана има разни вафли с изтекъл срок на 
годност, които обаче за прегладнелия иностранен пустинник са си направо 
манна небесна и това е баш мястото за тази метафора. Още – шалтета, по-
стелки и поларени одеяла, които наемаш срещу няколко долара, за да нощу-
ваш и посрещнеш изгрева горе. Нещо, което на нас не ни влиза в плановете.

Налага се да изчаквам една дама, която постоянно изостава и спира. На около 
60 е, оплаква се, че е с високо кръвно, а в допълнение – мъкне абсурдно обемис-
та чанта, и то не раница, а такава през рамо, която все в някакъв момент ще 
трябва да взема. Отвсякъде пишман поклонник и планинар. Къде е тръгнала 
изобщо? Отказва да се качи на някоя от подминаващите ни свободни ками-
ли, защото я било страх, а в същото време видимо бави групата. Ни напред, 
ни назад. Завършен егоист, който дори не се сеща как стоят нещата. А и не 
спира да говори и да ме занимава. Пречи ми на молитвата, на подвига и на по-
тъването в преживяването. Как така някаква си женица, която едва ли не 
за първи път излиза в планината, ще направи същото, което и аз – да изкачи 
величествения връх Синай?!

Улавям се, че наистина си мисля всички тези неща, и ми става и смешно, и скръб-
но. Но съм благодарен за урока – оказва се, че дори тук пречка не са толкова 
стръмните скали, колкото дупките и бездните в ума и душата. Поглеждам към 
дамата и се чудя каква ли болка, благодарност, молитва и вяра си носи в голяма-
та чанта за горе, за да тръгне така – с хипертонията и неудобните обувки…

Заслон номер 2. Взимам чаша чай от каркаде за ободряване. Няма време да се 
охлади, защото тръгваме наново. Заговарям се с водача ни Мохамед.

Съществуват четиринайсет бедуински племена. Основно обитават пус-
тинния регион Негев в Южен Израел, още Йордания и северната част на Сау-
дитска Арабия. Сравнително малобройното племе тук в Синай, около манас-
тира „Св. Екатерина”, към което принадлежи и Мохамед, се нарича джабалия. 
Дори се счита, че това са наследници на македонците, изпратени от импе-
ратор Юстиниан да изградят защитната стена около манастира и изобщо 
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да го пазят. По някакъв мистичен начин те продължават да правят това и 
до днес. Докато пътувахме насам, а и около обителта, можеха да се видят 
техните характерни колиби или направо землянки, вкопани в ронливата по-
върхност там, където гранитът не е тотален и незаобиколим фактор. Жи-
лищата са настлани с овчи кожи, отпред щъкат кози (да се чуди човек какво 
пасат), а бедуинските жени, колкото и рядко да се срещат на открито, имат 
на черните си роби червен кант, ако са омъжени, и син, ако не са.

Спомням си едни думи на стареца Паисий Светогорец относно чревоугодие-
то. Нещо в смисъла на: „Когато се насилваш да ядеш повече от необходимо-
то, си спомни, че бедуините в оскъдица се хранят с камилски фъшкии”. Веро-
ятно светията е имал подобни наблюдения, докато се е подвизавал именно 
тук в Синай, в пещера над „Св. Екатерина”. Там работел като дърводелец, а 
припечеленото давал като милостиня именно на бедуините, предимно под 
формата на храна и лекарства.

Заслон номер 3 – 3000 стъпки. 
Тук има особен момент. Пок-
лонниците слизат от ками-
лите, които не могат да про-
дължат нататък. Склонът 
става стръмен като за пос-
ледно, следват 750 финални 
стъпала. Понеже природата 
и стъпките на поклонници-
те векове наред са ги оформя-
ли, „стъпала” в случая е силно 
казано. Краката натежават, 
средата и режимът вече са 
анаеробни, внимаваш къде и 
как стъпваш, очите са умо-

рени, фенерчетата стават наложителни, при все пълната луна. Мнозина се 
отказват и се връщат.

Но някои, слава Богу, стигаме. Отключваме параклиса. Всеки пуска с чело на 
студения под, в нозете на Бога, просбата, която е носил от Долната земя чак 
дотук. Отецът в групата чете паримията, спомняща библейското събитие. 
Отвън, близо до параклиса, е дупката, в която Мойсей е постил 40 дни и 40 
нощи, за да стане достоен за получаването на Декалога. Тук е преминала Бо-
жията слава, а Пророкът се е укривал в пукнатината на скалата, за да не види 
Божието лице, а само гърба Му, което е било, както четем в Стария завет, 
въпрос на живот и смърт. 

Групата поема надолу, а аз се правя на ударен и стоя още известно време на 
върха. Оглеждам тъмното набраздено гранитно море наоколо. Някъде там 
е и Джебел Катерина, най-високата точка в Египет – 2642 м, или с едни 350 
отгоре. Това е мястото, където според житието на светицата ангели са 

Бедуинска землянка в Синайската пустиня
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погребали тялото ѝ, след като са го пренесли от Александрия. Впоследствие 
нетленните ѝ мощи са свалени за поклонение в манастира долу, който носи 
нейното име, а няколко дни по-късно посетихме и Александрийската патриар-
шия, където се съхранява колоната, на която е била обезглавена.

Вадя от раницата си вакуумиращия плик 
и събирам в него от земята 20–30 камъ-
чета като парчета от скрижалите, за 
да раздам на приятели. Толкова. Време е 
и аз да слизам. Половин час горе. Не пове-
че. Катериш цяла нощ, готвиш се някол-
ко дни, планираш и мечтаеш цяло лято и 
накрая стоиш половин час. Парченце от 
Вечността. 

Финала поставя измъченият бедуин от 
последния заслон току в подножието на 
върха, който ме пита дали имам шоколад – 
не за да допълни оскъдния си асортимент, 
който предлага на поклонниците, а прос-
то така, за него си. Налага се да го разоча-
ровам, той ме гледа с презрение, но аз съм 
благодарен за още един важен урок тази 
нощ – може да си на място с фундаментал-
но значение в човешката история, но щом 
шоколад нямаш, нищо не си. Поне за някого.

Обратно на заслон 3 сред приседналите чакащи камили търся трескаво Мо-
хамед. След зора на качване мога да си позволя това. Работникът заслужава 
своята награда. Казвам му, че искам най-младата и най-бърза, като съм готов 
да мотивирам това свое желание с $30 при стандартна цена от 20-25. След 
малко той се връща със събрата си Салех и неговата млада и красива двугърба 
подчинена в окраската на кафе с мляко. Тя покорно се снишава на земята по 
команда на своя стопанин, аз се настанявам на няколко ката черги между две-
те гърбици, тя плавно се изправя като добър домакин и започва да ме тегли 
и поклаща надолу.

На двете гърбици на камилата всъщност са монтирани две колчета. Задно-
то крепи кръста ми, а предното съм захванал с две ръце до болка в китките, 
като последен спасителен жалон. През няколко метра по спускащата се пъте-
ка има естествени прагове и когато животното ги прекрачва, естествено 
се накланя напред и всеки път си мисля как ще тупна пред учудената ѝ муцуна 
в краката на Салех. 

Но бързо разбирам, че най-лошото от всичко не е болката в китките, а болката 
от плътното обкрачване през предното пънче при преминаването на въпрос-
ните каменисти прагове. Нямам идея как издържам цял час при тази режеща 

Около 4 ч. след полунощ. Вратата на 
параклиса „Света Троица” на връх Джебел 
Муса (2285 м)
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болка в деликатните ми части на всеки няколко метра. Накрая казвам на Салех:

– Братко, не се чувствам комфортно. Искам да сляза.

Той чинно изпълнява желанието на клиента, а аз тепърва започвам да се уча 
да ходя и живея. 

В 05:45 ч. слънцето започва да пълзи по 
далечните хребети и ги прави сияйно-
златисти, а там, където още няма дос-
тъп, усойната планинска пустош оста-
ва сумрачночервеникава. Въпреки това 
аз се подсигурявам и нанасям на лицето 
си дебел слой слънцезащитен крем с фак-
тор 50. Съвсем скоро температурите ще 
литнат и слънцето вече няма да е ефирен 
художник по планинските платна, а опал-
ващ деспот за крачещите поклонници. 
Връзвам си и снежнобялата кърпа на гла-
вата. Като същий Мойсей, който покри-
вал светещото си, изпускащо зари лице, 
когато се връщал при своите хора след 
поредния разговор с Бога.

И си давам сметка за нещо. Самотното из-
браничество на Мойсей, неговият ексклу-
зивен достъп до синайските чукари, разго-

ворите му с Бога, получаването на Десетте заповеди – всичко това имало за 
цел да запази еврейския народ в почит и служение на Истината и да го подготви 
да приеме идещия Спасител. И тъкмо с Христос ние всички сме призвани да бъ-
дем избраници. В Христос всеки от нас може лично да възлезе при Бога на Синай. 
В някакъв смисъл вече всички ние сякаш сме едни малки мойсеевци с окастрени 
тояжки и туристически щеки вместо вехтозаветни палици и жезли. В Христос 
се изпълва и молбата на самия Мойсей сред светлината на Тавор – Бог да му пока-
же славата Си (срвн. Изх. 33:18). 

Вече ходя по равното съвсем в подножието на свещената планина Хорив. 
Посреща ме Кучето на Света и благодушно върти опашка. Посреща ме и све-
щената за Древен Египет котка – Котката на Света – която се умилква в 
крачола ми и мърка блажено. Куче и котка, които не воюват, помирени от пу-
стинната благодат и святост.

А величествената външна стена на легендарния манастир „Св. Екатерина”, 
една от перлите на православието, мястото, от което преди седем часа по-
теглихме, вече се вижда в близката далечина. Мисията е изпълнена. 

Със Салех и неговото двугърбо такси мал-
ко преди да се разделим
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Отец Неемия, йеромонахът, ни поведе към манастирския храм. Подготви ни, 
че в момента там кипи усилена работа от холандски екип реставратори по 
консервацията на онова, което се предполага, че са най-старите коптски 
стенописи, датирани от V век. Така де – помоли ни да бъдем внимателни и да 
не смущаваме хората.

Намирахме се в нищото – Северен Египет, някъде между Кайро и Александрия, в 
пустинята Вади ел Натрун, долината на областта Нитрия, люлка на христи-
янското анахоретство. Все имена от Древния патерик като св. Ефрем Сириец, 
св. Мина, св. Мойсей Мурин, преподобни Памво, преподобни Йоан (Колов), св. Паи-
сий Велики… Манастирът беше посветен именно на последния. Коптите обаче 
го наричат св. Пишой. Братята в манастира го питали коя е най-висшата доб-
родетел, а той отговарял: „Онази, която се извършва тайно”. И когато някой 
негов подвиг ставал известен, той веднага го оставял и започвал нещо друго.

Малката ни поклонническа група влезе в католикона. Сякаш беше повече стро-
еж и по-малко храм. Могъщо скеле се издигаше около стените. Широките метал-
ни плоскости между тръбите осигуряваха опора за реставраторите, които 
работеха погълнато и посветено на различни височини. Подът беше покрит 
с плътни напрашени найлони, които шумоляха под краката ни. Петнайсетве-
ковните образи на светци ни гледаха под инструментите на работниците.

Не се сдържах и проявих елементарна липса на такт – извадих си телефона 
да снимам. Моментално при мен дойде възрастен мъж с очила, от онези хора 
с типичната западна осанка, и любезно, но строго ме помоли на перфектен 
английски да не го правя. Обясни ми, че процесът още не е завършен. Никъ-
де още нямало дори научни публикации по темата, камо ли визуален матери-
ал, а ставало дума за наистина епохално религиозно и културно наследство. 
Представих си този мъж скоро в кадър от документален филм по National 
Geographic – как говори на същото това място за спецификата на консерва-
цията, стенописното изкуство на коптите, отшелничеството…

Холандци реставрираха християнски храм от древността. Представители 
на може би най-либералната нация в Европа, а и не само, същите със спейскей-
ковете и червените фенери, тук се грижеха за християнската старина. 

Извиних се, прибрах телефона и тръгнах надолу към олтара, за да избягам от 
неловката сцена. 

Вдигнах поглед към иконостаса. Коптските икони впечатляват с известна 
простота, наивитет и дори детски игрив рисунък. Попитах отец Неемия за 
тях. „Очите на светците са големи, защото съзерцават Бога и небесното Му 
царство. А устата им са малки, защото от многото говорене произтичат 
раздори и грехове.” Кимнах и потънах в мълчание, все така вгледан в древни-
те образи.
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После се обърнах обратно към вътреш-
ността на църквата. Коптските храмове 
са къси и много широки. Правоъгълникът 
на базиликата е обърнат. Разстоянието 
между притвора и олтара е незначително. 
Точно под арката, именно между притвора 
и кораба на църквата, качени на скелето, 
стояха двама млади реставратори – мъж 
и жена, които работеха един до друг.

Ползваха и си подаваха разните специфични 
инструменти и сечива – четки за почиства-
не, четки за рисуване, шпатули, пинсети и 
прочее. Сверяваха работата един на друг 
ту с вглъбени лица, ту с прокрадващи се 
усмивки. Прошепваха си по нещо, без да се 
приближават един до друг. Оставаха на дис-
танция от 2–3 метра помежду си, но около-
словесното им общуване достигаше до мен 
като шум от много потоци. Фактическата 
територия на техния труд, стенописите, 

които оживяваха под ръцете им, оставаха невидими, но таворската светлина 
от нимбовете и ликовете на светците сякаш озаряваше и техните лица.

В един момент мъжът взе четката от ръката на жената и с отривисти жес-
тове започна да я движи върху иначе отредената за дамата повърхност. Тя 
гледаше ту движенията на четката, ту съсредоточеното лице на колегата 
си. Той забеляза това, обърна се към нея и двамата се засмяха свенливо. Разче-
те се и реципрочна руменина, която се разля по лицата им.

После служебната синергия продължи. Клякаха и оставаха така, после се из-
правяха. Вършеха си уж нещо поотделно, а всъщност даваха вид за перфектна 
симфония. Бяха като скачени съдове. Като ансамбъл от двама. Дуо на красива-
та грижа за Красивото и Вечното. Служеха и свещенодействаха. Това не беше 
реставрация, а особен вид литургия. Пред мен се случваше някаква огромна 
тайна, която не разбирах добре, но разбирах, че не е и нужно. В този момент 
двамата бяха Адам и Ева, завърнати в Едем и поливащи Градината. 

Усетих докосване с ръка по рамото. Отец Неемия ме гледаше с добродушна 
усмивка. Трябваше да тръгваме. Обърнах се към олтара, прекръстих се и из-
лязох.

Мозайка в коптския манастир „Св. Па-
исий (Пишой)” в Нитрия: преподобният 
пренася Христос през Нил
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Дамиан Льо Ге

КАК СПАСЕНИЕТО МОЖЕ ДА 
НОСИ СМЪРТ?
Констатациите в доклада „Сове” са смазващи. Данните – стъписващи. А емо-
цията е огромна. Обзема ни невероятен ужас при мисълта, че през последни-
те 70 години 330 000 деца са били насилвани във Франция, и то от свещеници 
или миряни, имащи своите мисии в Църквата. 330 000. При това става дума за 
данни, отчитащи минималния брой на жертвите.

Колко смазани човешки съдби заради перверзията на някои лица с духовно зва-
ние! Срам за тях! Колко травми, причинени от хора, смятани за „служители на 
Евангелието”, а оказали се сексуални насилници! Срам за тях! Колко потъпкана 
невинност поради „греха, огромния грях” на някои лица – които продължават 
да не признават извършените от тях деяния и да си живеят безнаказано и 
необезпокоявани от никого. Срам за тях! Папа Франциск, запознал се с докла-
да, открито заговори за „нашия срам, за моя срам заради дългата неспособ-
ност на Църквата да постави жертвите в центъра на своята грижа”. 

Нека започнем със срама в институциите. Ако трябва да треперят, нека 
треперят! Злото не е нещо анекдотично, нито става дума само за няколко 
„шугави овци”, нито то се ограничава във времето. То засяга – заради липса-
та на внимание, преминало в пасивно съучастничество, виновно мълчание 
или глухота – не само отделни части, но и цялата Църква на Франция. То спо-
ред заключенията на доклада е „системно”, значи е обвързано със системата.

Винаги можем да релативизираме ужаса. Да кажем, че посегателствата, сто-
рени над деца, в по-голямата част от случаите са били извършвани в семейс-
твата или от близките. Да, така е. Вярно е и че случаите на сексуални по-
сегателства срещу непълнолетни в средите на Църквата са „едва” 6 % от 

След двугодишно разследване на сексуалните посегателства в Ка-
толическата църква на Франция (от 50-те години на миналия век до 
наши дни) изводите на комисията, оглавявана от Жан-Марк Сове, са 
вече публично достояние. И те са шокиращи. Включително за френ-
ския епископат, оказал максимално съдействие, за да стане ясна вед-
нъж завинаги горчивата истина. Според философа Дамиан льо Ге пред 
лицето на това голямо насилие не ни остава друго освен още по-ка-
тегорично да изобличим злото и да поемем по нови пътища. Анализ 
във в. Фигаро.
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случаите. Така бихме могли да поемем в насоката, зададена навремето от Бе-
недикт XVI – да изразим огромно съжаление за липсата на бдителност в дру-
гите институции – в училищната среда или в спортните асоциации. Бихме 
могли да уточним и че най-голямата част от сексуалните престъпления в 
Църквата са били извършени преди 1970 г. (което поставя под въпрос твър-
денията, че те са следствие на либерализацията на нравите след 1968 г.).

Освен това бихме могли да добавим, че осъзнаването на този огромен проб-
лем е факт през последните двайсет години, когато са били въведени допъл-
нителни мерки за контрол и за бдителност. Или че всички тези ужаси са били 
извършени „само” от 3200 духовници (също минимални данни) спрямо 115 000 
за предишния период – тоест 2,8 % от целия клир. И в тази връзка да заго-
ворим за „новата чувствителност”, както отбеляза проф. Шантал Делсол, 
спрямо децата и психическите им травми, които те са понесли в първите си 
години.

Също е редно да се изтъкне, че тъкмо Църквата е поискала този доклад, че тя 
е позволила да се направи проучването и го е финансирала; че само по себе си 
проучването е невероятно и може да служи за пример. И че такова разследва-
не би трябвало да бъде поръчано и от другите образователни институции, 
които работят с деца във Франция. 5,5 милиона възрастни споделят, че са 
станали жертви на сексуални посегателства като деца. Мащабът е колоса-
лен – един на всеки десет французи. Да се надяваме, че шокът от тези данни 
ще разтърси цялото общество. 

Всичко това трябва да бъде казано. Но си остава най-същественото: ужа-
сът. Ужасът, извършен от хора в Църквата, които повече от всички други 
би трябвало да се чувствителни към достойнството на децата. Ужасът 
на всеки индивидуален случай, на всяко момче, възприемано като сексуален 
обект: да, изтъква Докладът, сред най-потърпевшите са момчета между 
11 и 14 години. Ужасът на смазания живот още в самото начало. Ужасът на 
без защитните деца, имащи доверие във „фигурата на свещеника”, невинни и 
жадни за чистота, принудени обаче да носят „тежката си тайна”, която се 
обръща срещу тях и ги обрича на тежки изпитания. Ужасът на тази метас-
таза на виновността у жертвите, докато виновните си живеят с „чиста 
съвест”.

Безкрайни и неизчислими са психическите травми, някои деца впоследствие 
са изгубили способността си да говорят, а други са си отишли от този свят 
с тази чудовищна тайна в сърцата си. Ето защо си остава питането, фор-
мулирано от самия Жан-Марк Сове в неговия доклад: как делото на спасение-
то е могло да донесе смърт? Да носи ужас, да оправдава, да отрича. Остават 
редица въпроси и около негласните съучастници в институциите – с непо-
даването на сигнали до правосъдието, с преместванията от една енория в 
друга, с евфемизмите, прикриващи тези престъпления. Остават онези, кои-
то са знаели, а не са казали нищо; онези, които не са се вълнували от „малките 
катастрофи”, които са искали на всяка цена (включително и в семействата) 
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да опазят Църквата – дори ако е трябвало това да бъде платено с нечий жи-
вот. Остава – според израза на Франсоа Демо, основател на „Освободеното 
слово” – и „общата яма на осакатените души”. 

Нищо не ще бъде както преди. Да се надяваме. Ще бъдат преразгледани ре-
дица неща. Някои от тях се отнасят и до прекомерната сакрализация на 
свещеника. Епископът на Версай монсеньор Крепи, след като сподели „срама 
си”, заяви, че представянето на свещеника едва ли не като „друг Христос” е 
също злоупотреба. Защото тя улеснява злоупотребата с власт и допринася 
за тази безнаказаност, за липсата на човешка реакция от страна на потър-
певшите и на техните семейства.

Освен това трябва да се научим да назоваваме нещата с истинските им име-
на. От дълго време се говореше как някои свещеници извършвали „жестове 
извън нормата” или пък имали „несвойствено поведение”. Тази неспособност 
да кажем, че става дума за „престъпления”, за „изнасилване” или за „педофил-
ски актове”, е отвратителна и виновна сама по себе си.

Има път, който трябва да извървим: ако Божието правосъдие е неведомо, 
човешкото правосъдие трябва да се упражнява тук и сега. Това предполага 
подаването на сигнали, изобличения, да се бие тревога, щом е необходимо. Не 
може да има църковно „братство”, щом става дума за невинността на деца, 
за съсипване на душите им и накърняването на тяхната физическа цялост, 
което ги превръща приживе в „живи мъртви”.

Пътища не липсват. Вероник Маргрон, председателка на Конференцията 
на духовниците и монахините във Франция, изрече тези дни думи, които са 
справедливи и са на висотата на събитието. Тя изтъкна, че сме подложени 
на небивало изпитание, тъй като навлизаме в дълбините на човечността. 
И определи тези престъпления като „престъпления срещу човечността на 
субекта”. „Как да излезем оттук?” – попита тя и изказа надеждата, че ще на-
мерим пътища „да надмогнем отчаянието”.

И все пак усещането за реквием се налага. Католическата църква във Франция 
е в тежка ситуация. Едно от последните проучвания сочи, че практикуващи 
католици са само 2 % от французите, онези, които се обявяват за католици, 
са 50 %, а юдео-християнският характер на страната се признава от 75 % от 
французите. Става дума за практикуване на вярата в „шагренова кожа”, но и 
за необходимостта от надмогване на дистанционна причастност и на циви-
лизационната култура в криза.

Превод от френски: Тони Николов
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Дилян Николчев

НЕДОИЗКАЗАНОТО НА 
СТРАНИЦИТЕ ОТ ПРОТОПР. 
ПРОФ. Д-Р РАДКО ПОПТОДОРОВ 
ЗА СЪБОРНОТО И ИЗБОРНОТО 
НАЧАЛО В ЦЪРКВАТА И ЗА 
РОЛЯТА НА МИРЯНИТЕ В 
ЦЪРКОВНИЯ ЖИВОТ
Посвещавам настоящия текст на отец протопрезвитер проф. д-р Радко 
Поптодоров (1924 – 2021), богослов, дългогодишен преподавател по Църковно 
право и Устройство и управление на БПЦ, ученик на отец проф. протопр. д-р 
Стефан Цанков (1881–1965) и мой научен ръководител в първите години на 
професионалната ми преподавателско-научна кариера в Богословския факул-
тет на СУ „Св. Климент Охридски”. На 27 септември т.г. той „тихо” си отиде 
от този свят, оставайки в историческата памет на Факултета като добър 
учен, автор на ценни научни публикации, личност с открити църковни и граж-
дански позиции, образец за подражание за мнозина и обект на „метафизична 
дискусия” за колцина. За високия научен престиж и авторитет на отец про-
фесора допринасят личностното му поведение на дълбоко вярващ правосла-
вен християнин, скромността му, задълбочената му работа като изследова-
тел, безрезервното му себераздаване за колеги и студенти.

Дилян Николчев, дбн, е професор в Богословския факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“ по църковно правото и ус-
тройство и управление на Българската православна църк-
ва. Автор на редица статии и студии, посветени предимно 
на църковноправни въпроси, история на каноничното пра-
во, църковния брак и др., както и на монографиите Исто-
рия, устройство и управление на Струмишко-драмска епар-
хия (Беломорски дял, 1941-1942) и Драмска епархия (1943-1944) 
(София, 2020), Врачански митрополит Паисий и Врачанска 
епархия (1930-1974) през прочита на архивни документи (Со-
фия, 2018), Екзарх Стефан под „грижите” на Държавна сигур-
ност (София, Военно изд., 2015) и  Брак, развод и последващ 
брак в Православната църква (София, 2006)
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В областта на Църковното право статиите, студиите и монографиите на 
отец проф. д-р Радко Поптодоров разглеждат интересни научно-приложни 
проблеми. За него Църковното право е каноничен и богословски „институт” 
с голямо значение за църковната практика – за живота, устройството и уп-
равлението на Църквата. Във всички свои научни разработки отец профе-
сорът анализира мястото и ролята на Църковното право за регулирането на 
дисциплината в Църквата и по този начин − за охраняването на православи-
ето и на православната автентичност и идентичност.

Две са основните теми, по които работи отец проф. Радко Поптодоров през 
целия си научнотворчески период – за съборното и изборното начало в живо-
та, устройството и управлението на Църквата. Тези теми са всъщност ос-
новни принципи и темели, върху които се гради Църквата като Богочовешки 
организъм и институция от основаването си до днес. Освен към тези науч-
ни проблеми специален интерес отец професорът проявява и към друга из-
ключително важна и свързана с тях тема – за ролята на миряните в живота, 
устройството и управлението на Църквата. Резултат от посочените те-
матични интереси на отец Радко Поптодоров е поредица от научни публика-
ции, отразени в две колекции в монографиите му Съборното начало в живота, 
устройството и управлението на Църквата през първите три века (С., 1971) 
и Мястото и ролята на миряните в устройството и управлението на Църк-
вата през първите три века (отпечатано като монографично книжно тяло, 
В. Търново, 1995). Тези изследвания имат приносно значение за богословската 
наука и в частност за църковноправната наука. В българските богословски (и 
не само) среди те са познати, използвани и цитирани от много автори. За съ-
жаление невъзможността по време на комунизма в страната ни те да бъдат 
преведени и на западни езици и по този начин популяризирани и всред науч-
ната общественост по света до голяма степен е причина да останат извън 
световните научни класации за особено добри изследвания от областта на 
Църковното право. 

Политическото статукво, комунистическият атеистичен режим през 
по-големия период от време, през който твори отец професорът, поста-
вя ограничени хронологични граници на посочените по-горе тематични 
интереси и отпечатаните монографии – съборното и изборното начало в 
Църквата през първите три века, и ролята на миряните в църковния жи-
вот също през първите три века. Питал съм отец професора защо не е про-
дължил да изследва тези теми и по отношение на по-късните исторически 
периоди на Църквата. Отговорът му беше тъжен и съпроводен с разкази за 
причините, ограничили изследователския му поглед и мисъл и непозволили 
изследваните от него теми да получат своето историческо проследяване 
до нашето съвремие. Включвайки в своите разкази и информация за кон-
кретни лица и събития (негови колеги от тогавашната Духовна академия, 
митрополити, членове на Св. синод, решения от заседания на Св. синод и 
на Академичния съвет на Духовната академия), той показваше, че не таи 
омраза или дори неприязън към никого, и винаги повтаряше: „Слава на Бога 
за всичко”!
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На следващите страници ще предам по памет какво е споделял с мен през го-
дините отец професорът за недописаното (и по този начин недоизказаното) 
в неговите трудове за съборното и изборното начало в живота, устройст-
вото и управлението на Църквата, както и за ролята на миряните в църков-
ния живот. Бележки по време на разговорите ни с него не съм си водил, затова 
ще изложа неговите думи и тези по същество, а не в цитати.

***

Внимателното ми проучване 
на някои типологични особе-
ности (библиографски про-
пуски най-вече по отношение 
на руски автори, липсата на 
ясна критика на някои чужди 
(руски) научни тези и стано-
вища и др.) в трудовете на 
отец професора, отнасящи 
се до съборното и изборното 
начало в Църквата и място-
то и ролята на миряните в 
нея, ме е карало многократно 
да му задавам въпроси, като 
например: защо някои рус-
ки автори богослови, писали 
по тези проблеми, са подми-
нати в неговите изследва-

ния, след като те са му добре известни; как би коментирал днес определени 
тези в съчиненията на същите автори; защо не е влязъл в научна полемика с 
тях? В случая имам предвид отците Ал. Шмеман, Н. Афанасиев, Г. Флоровски и  
Й. Майендорф – блестящи богослови, но с някои критични позиции по въпро-
сите за съборността, изборността в Църквата и мястото и ролята на ми-
ряните в нея. 

Най-критичен от тях е отец Николай Афанасиев. Отец Н. Афанасиев е ка-
нонист, икуменист, отрицател на правовото начало в Църквата. Според 
него още в началото на ІІІ век Римското право е проникнало в Църквата и 
е образувало в нея състояние, нямащо нищо общо с благодатта. За Н. Афа-
насиев излишното в Православната църква се оказва твърде много: пре-
ди всичко свещената йерархия, тъй като той смята, че няма отделен сан 
свещенство. Всички са кръстени и в този смисъл на думата всички са све-
щеници и свещенодействат по време на Литургията. Миряните са съслу-
жители на епископа не само защото в известна степен участват в свеще-
нодействието, но и защото като свещеници на Бога те действително се 
явяват извършители на свещенодействията, затова и епископът и през-
витерът могат да свещенодействат само при тяхното съслужение. Отец 
Афанасиев отхвърля Вселенските събори като висша власт на Вселенска-

Отец проф. Радко Поптодоров
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та църква, отхвърля и поместните събори като висша власт на помест-
ните църкви. При това руският учен ги изключва абсолютно: според него 
в Църквата няма място за никакви правови отношения, не може да се уп-
ражнява никаква власт в правов смисъл; миряните трябва да изпълняват 
своето царско и пророческо служение чрез свидетелство, а не чрез учас-
тие в църковното управление и проповед. Отец Афанасиев е на мнение, че 
участието на миряните в съборната дейност на Църквата свидетелства 
за „универсалисткото” разбиране за Църквата, противопоставящо се на 
„евхаристийното” разбиране за нея по православна канонична традиция, 
и това разкрива един изключително демократичен идеал, възможност на 
миряните да участват в църковното управление в светлината на демо-
кратичните възгледи, което само по себе си е правен подход, а не евхари-
стиен и есхатологичен.1

Отец Александър Шмеман, представител на православния богословски 
институт „Св. Сергий” в Париж и на православната семинария „Св. Вла-
димир” в Ню Йорк, насочва критиките си към опасността от канонично 
разделение между светската и духовната страна на църковния живот, 
причинено от желанието на някои църковни среди по време на Събора в Ру-
сия през 1917–1918 г. да се привлекат миряните в църковното управление. 
Признавайки, че Съборът е „свидетелство за жизнеността” на Църквата, 
Шмеман критикува обаче църковните канонични реформи. Последните 
според него се основават на разбирането за колегиалността като пред-
ставителност, което води до конфликт между групи с различни стремежи 
и интереси.2

Отец Йоан (Иван по рождение) Майендорф, патролог, византинист и църко-
вен историк, произхождащ от руско аристократично семейство, също рабо-
тещ в емиграция, не заема конкретна критична позиция спрямо мястото и 
ролята на миряните в съборното и изборното начало в Църквата, но крити-
кува „концепцията” за отношенията Църква − държава, или по-точно липса-
та на ясно учение по този въпрос. Според същия учен Руската православна 
църква не възнамерява да се откаже от привилегированото си положение в 
страната и да се отдели от нея в устройството и управлението си. Отец 
Майендорф не одобрява това. Разбира се, той фокусира своите коментари 
върху конкретните събития от времето на Събора от 1917–1918 г. и позици-
ите и тенденциите за църковния живот, изразени по време на провеждането 
на Събора.3 

1  Афанасьев, Н. прот. Церковь Духа Святого. Париж, YMCA-Press, 1971; срв. Афанасьев Н. прот. Церковные 
соборы и их происхождение. М.; Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2003, 208 с.; 
Афанасьев Н. прот. Вступление в Церковь. М., 2013, 204 с.
2  Вж. българския превод (Б. Маринов) на Шмеман, А. прот. Историческият път на Православието. С., 2009, 
където са изложени и възгледите на Шмеман по коментираните тук въпроси.
3  Майендорф, И. прот. О путях Русской Церкви. – Православиев современном мире. New York, 1981, с. 186-201; 
Русский епископат и церковная реформа (1905) [Russian Bishops and Church Reform (1905). – ВРХД, т. 122, 1977, 
с. 45-58].
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Подобно на отец Йоан Майендорф, отец Г. Флоровски4 проявява сдържаност 
по отношение на същия Събор, но повече по чисто духовни причини: според 
него кризата в Русия по онова време е преди всичко духовна, а реформите, 
които епископите предлагат да се случат в Руската православна църква още 
от началото на съборния процес през 1905 г., представляват чисто орга-
низационни мерки, вместо при необходимост висшите клирици да положат 
усилия да я трансформират отвътре. Критиките на последните двама рус-
ки богослови имат отношение и към темите и въпросите, занимаващи отец 
проф. Радко Поптодоров. 

В разговорите си с мен отец професорът споделяше, че няколко момента не 
трябва да убягват от поглед, когато се коментират мненията и станови-
щата на големите руски богослови от следоктомврийския период за събор-
ното и изборното начало в Църквата, както и за мястото и ролята на ми-
ряните в църковния живот. С определени позиции отец професорът не беше 
съгласен, но не е пожелал да влезе в научна дискусия в своите трудове, тъй 
като това не е било възможно в политическата обстановка тогава – време-
то на тоталитарен атеистичен комунистически режим. На първо място, 
отец Радко Поптодоров ми обръщаше внимание на историческия контекст 
и личните съдби на тези руски богослови: всичките наранени от последстви-
ята на болшевишката революция, всичките прокудени от своята родина, 
живеещи в емиграция, всичките гледащи с голямо или по-малко недоверие на 
миряните, т.е. на тази част от руското общество, която запали фитила на 
октомври 1917 г. На второ място, отец професорът отбелязваше, че слага-
нето на равенство между „соборность” и „советовь”, модерни разбирания за 
онези времена в Русия и в частност в църковните среди, също е накарало рус-
ките богослови емигранти да гледат с недоверие и подозрителност на съ-
борните нововъведения в РПЦ в революционните години – в голяма степен 
действително оправдани опасения според отец професора. В същото време, 
отчитайки богословската висота на тези руски учени, отец протопр. про-
фесор Радко Поптодоров изразяваше личната си позиция, че някои от тех-
ните тези са крайни и не отговарят на неговите разбирания за съборност и 
изборност в Църквата, както и за мястото и ролята на миряните в църков-
ния живот. Отец професорът често цитираше руския религиозен философ и 
публицист С. Н. Трубецки (1862–1905), автор на труда О соборной природе че-
ловеческого сознания (1890), според когото съборността още преди да се пре-
върне в църковно разбиране и каноничен принцип за правоприлагане, винаги 
се е намирала в сърцето на човешкото съзнание. Отец професорът приемаше 
и мнението на А. С. Хомяков (1804–1860), според когото съборността показ-
ва, че Църквата е колективна по своята същност и че епископите, духовен-
ството и миряните се ползват от еднакви права в нея, независимо че едни-
те преподават истината и благодатта, а другите ги приемат. Отец Радко 
Поптодоров беше запомнил и цитираше буквално Хомяков, който, защита-
вайки принципа на съборността в Църквата, се позовава на авторитета 
4  Отец професорът като цяло харесваше творчеството на отец Г. Флоровски и неслучайно е използвал 
съчинението му Евхаристия и соборность в труда си за съборното и изборното начало в Църквата през 
първите три века.
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на писмото на източните патриарси до папа Пий IX през 1848 г. − в писмото 
се казва, че „нито патриарсите, нито съборите никога не са били в състо-
яние да въведат нещо ново, защото имаме самото тяло на Църквата, тоест 
самите хора, като пазител на благочестието”5. В същия смисъл отец Радко 
Поптодоров отбелязваше и мненията по този въпрос на руските богослови 
А. С. Павлов, В. С. Соколов, Н. Заозерски, Н. Н. Глубоковски, А. П. Лебедев, Т. Смир-
нов, М. Остроумов, А. И. Покровски, И. А. Бердников, П. Гидулянов, Н. Суворов, 
А. Карташев и др., които в своите съчинения отдават изключително голямо 
значение на съборността и изборността в Църквата, както и на ролята на 
миряните в църковния живот. 

Най-голяма значимост по тези въпроси обаче отец професорът придаваше 
на древните църковни извори, старателно описани и ползвани в цитираните 
по-горе негови монографии. Той внимателно работеше с Каноничния кодекс 
на Православната църква и задълбочено четеше постановленията на Все-
ленските и поместните събори, тъй като според него съборната дейност в 
Църквата се изразява най-видимо именно в работата на църковните събори. 
Отец професорът споделяше, че техните постановления са насочени към ус-
тановяване на близък контакт на всички нива между вярващите и техните 
пастири. Равнопоставеността при взимане на съборните решения в църков-
ните събори, мислеше той, се изразява и в паритета на изява на клира и ми-
ряните – броят на миряните, участващи в съборите, трябва да е равен на 
броя на духовниците в тях. Този принцип според отец професора трябва да 
се реализира и днес във всички сфери на църковния живот. В църковен смисъл 
съборността, подчертаваше отец проф. протопр. Радко Поптодоров, тряб-
ва да се разбира не просто като демократична тенденция в живота, уст-
ройството и управлението на Църквата, а като морален принцип, изискващ 
жертви от всички членове на Църквата за общото благо и за спасението на 
всички човеци в име Божие – т.е. съборна дейност, която предпазва от край-
ностите на автократичното управление в Църквата. Неслучайно, изтъква-
ше отец професорът, този принцип е изведен в Никео-цариградския символ 
на вярата и затова ние, християните, казваме, че вярваме в „Една, света, съ-
борна и апостолска Църква”. И тъй като този Символ на вярата има не само 
нормативно значение (самата дума (от гр.) означава „символ”), то за вярва-
щия човек съборността е и символ на личен опит, който трябва да е пред-
мет на вярата му през земния му живот. Чрез съборността, но не само на 
думи, а и на дело, ние, християните, приемаме и признаваме с цялото си сърце 
истинското изповедание на православната вяра, в това число и учението на 
Църквата за съборното и изборното начало в устройството и управление-
то ѝ, както и за ролята на миряните в църковния живот.

Бог да прости отец проф. д-р Радко Поптодоров и упокои душата му в селени-
ята на праведните! Вечна му памет!

5  Хомяков, Д. А. Полное собрание сочинений. Прага, 1867, с. 93; срв. Хомяков, Д. А. Соборное завершение и при-
ходская основа церковного строя. М., 1906, 38 с.
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На Петдесетница тази година беше представен сборникът с тридесет и 
три разказа Как станах свещеник. Съставител и издател на книгата е Ди-
митър Митев, юрист по образование, служител в Националния институт 
на правосъдието и баща на три деца. Предстои издаването на втори том 
на книгата, откъс от която публикуваме за читателите на списанието.

ОБИКНОВЕНИТЕ НЕОБИКНОВЕНИ 
ИСТОРИИ ЗА ПЪТЯ КЪМ 
СВЕЩЕНИЧЕСКОТО СЛУЖЕНИЕ
С Димитър Митев разговаря Димитър Спасов

Вече няколко месеца първият том на Как ста-
нах свещеник е на книжния пазар. Изненада ли 
ви с нещо реакцията на читателите?

По-скоро ме зарадва и показа, че от появата на 
такава книга е имало нужда. Отзивите, които за-
почнах да получавам веднага след като тя излезе 
от печат, а това се случи на Петдесетница, бяха 
много хубави и окуражителни. Получих такива и 
от надзорника на Софийска епархия о. Ангел Анге-
лов, както и от други йереи и архиереи на наша-
та църква с препоръката да продължавам с това 
начинание и да има и втори том, и трети... 

Иначе аз самият бях изненадан от това, което се 
получи като цяло, когато книгата беше завърше-
на. Отделните разкази на свещениците, събрани 
на едно място, прочетени заедно, придобиха дру-

га светлина и когато я прочетеш цялата, някак вече можеш да стигнеш до 
ново осмисляне на отделния разказ – в светлината на цялото. А и във всички 
разкази се усеща един дух, едно общо послание, което не е съзнателно тър-
сено, но се е получило. Това първо ме изненада, а след това много ме зарадва. 

Когато започнах да събирам разкази за книгата, основната ми цел беше да 
се покаже и да се запази информацията какво вършат свещениците, понеже 
тяхната работа остава някак скрита от хората. Макар че книгата се каз-
ва „Как станах свещеник”, разказите съдържат информация и за това какво 
върши свещеникът, какво е да си свещеник, в какво се състои неговото еже-
дневие. Защото те все пак имат едно по-различно от нашето, на миряните, 
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битие. От една страна, помагат на нас самите да вървим по пътя на спасе-
нието, от друга – служат на Бога, от трета – спасяват себе си. И в техния 
път и служение има много неща, които са важни, интересни, поучителни, но 
най-често си отиват заедно със свещеника. Аз исках да ги запазя за хората. 
В събраните разкази свещениците с прости думи в непосредствен разговор 
разкриват тези неща, които можем да оценим и като необикновени. Неслу-
чайно подзаглавието на книгата е „Обикновените необикновени истории”. 

Едно от достойнствата на книгата е, че там са събрани истории на мно-
го различни хора – на свещеници, служещи в центъра на София, и на таки-
ва, които служат в малки селца и махали, има хора с по няколко езика и вис-
ши образования, но има и такива, които идват от полето или от закрит 
завод за трактори. По какъв начин сте подбирали свещениците, чиито 
разкази са включени в първия том?

Истината е, че нямам план или пък някакъв списък със свещеници, с които 
трябва да се говори. Само исках да са от колкото може по-разнородни мес-
та. В самото начало ги търсех през интернет, тъй като нямам преки поз-
нанства с много свещеници, а и съм достатъчно ангажиран с работата си, 
със семейните грижи и занимания, за да мога физически да се срещна с тези 
хора извън София. После при пътувания из страната, където имаше възмож-
ност за личен контакт със свещеник, се обръщах към него с идеята си и пока-
на да запиша неговата история. И в книгата те са подредени хронологично, 
според това кога са били записани.

Имаше ли такива, които отказваха да участват?

Всъщност по-голямата част отказваха. Събраните в първия том тридесет 
и три разказа са на може би една пета от свещениците, с които се свързах.

Това колко време ви отне?

Три години и половина. Основно заради моите служебни ангажименти. В нача-
лото си въобразявах, че за два-три месеца ще събера най-малко петдесети-
на истории. Това беше в края на 2017 г., когато моят енорийски свещеник о. 
Живко Лозанов ме благослови да се захвана. Първия разказ го записах в края на 
същата година, но след това за около година и половина успях да запиша само 
две-три истории. След това дойде пандемията и ето че вече разполагах с по-
вече време и свещениците през този период също бяха по-свободни, понеже 
храмовете поопустяха. Тогава успях да събера основния брой истории. Към 
Великден тази година станаха трийсетина и вече представляваха достатъ-
чен обем за една книга. Като ги преброих, се оказаха тридесет и три и с богос-
ловския консултант на изданието о. Павел Гърбов решихме толкова и да бъ-
дат в първия том. Основно това бяха истории на свещеници от България, но 
успях да запиша и на петима свещеници от други държави – от Русия, Румъния 
и от САЩ. Особено интересни са историите на свещениците от САЩ – хора, 
израснали в съвсем друга традиция, а не в православието.
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Във всички социологически проучвания от последните години БПЦ заема 
водеща позиция по отношение на доверието към институциите на на-
шите сънародници. От друга страна, масовата нагласа на същите тези 
наши сънародници към образа на свещеника, както и представянето на 
свещеника в българската литература на XX век, когато той изобщо при-
съства там, е по-скоро в един битово-хумористичен, да не казвам кари-
катурен план. Смятате ли, че книгата може да промени в някаква степен 
подобна представа?

Със сигурност. Защото книгата показва свещеника такъв, какъвто е, и това, 
което се вижда, съвсем не е онова, което медиите формират като представа 
за него. В разказите няма допълнителна украса или пък идеологически опити да 
се изгради образ. Показваме свещеника така, както самият той се вижда. Един-
ствено в бележки под линия съм се постарал да изнеса поясняваща информация 
за исторически събития и личности от нашето близко минало, които свещени-
ците споменават в разказите си, пак с цел повече обективност. Известно е по 
време на атеистичния комунистически режим на какви гонения са били подлага-
ни вярващите. Мнозина свещеници губят живота си, защото комунистическа-
та власт се опитва да унищожи християнството, унищожавайки хората, кои-
то го носят до хората. Само че това ни е известно сега. Аз самият съм израснал 
с представата за свещениците като за едни, в най-добрия случай, ненормални 
хора, които са злонамерени към нас, опитват се да ни ограбят чрез лъжи и така 
да живеят лесен живот. Когато се въцъркових и започнах да виждам труда на 
свещениците, особено след като влязох с тях в разговори за техния живот и 
служение, разбрах колко много съм се заблуждавал. Дадох си сметка, че хората 
масово не знаем какво е свещенството и защо изобщо някой става свещеник. 
Поради това и масово сме жертва на идеологеми, но и на злонамерени манипула-
ции и представи. Не твърдя, че няма свещеници, които са недостойни да носят 
това име и да вършат това служение (слава Богу, те не са много), но не може 
заради техните недостойнства да се очерня цялото свещенство изобщо.

За съжаление медиите не са достоверната среда и надежден източник на ин-
формация за Църквата. Когато търсиш новината в скандалното, лошото, 
пикантното, естествено е до хората да достигат предимно случаите на 
свещеници, които са дали повод за подобни новини. Да не говорим, че поня-
кога тези „новини” просто се измислят. Преди години, малко след като се бях 
уволнил от казармата, започнах работа като репортер в едно седмично спи-
сание в родния си град Русе. Там за пръв път се сблъсках с фалшивата новина и 
фалшивата журналистика. Дотогава не подозирах, че е възможно да напишеш 
статия, буквално съчинявайки си я, без никакви факти зад нея. Само и единст-
вено, за да запълниш определено място в страниците на вестника. И случаят 
беше точно с фалшива история за млад свещеник, който във влака подмамвал 
доверчиви момичета... 

Когато установих огромната разлика между действителния образ на свеще-
ника и моите дългогодишни представи, изпитах желанието да споделя това 
мое ново знание, да стигне то до повече хора, за да могат и те да вземат съз-
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нателно и информирано лично решение как да се отнасят към свещениците 
и Църквата. Защото аз разбрах, че свещениците са проводник на свещеното 
в този свят, те са помощниците ни за постигане на връзката ни с онази Лич-
ност, Която е идеал за целия свят от хиляди години – Бог с Неговата бащин-
ска любов към нас и Неговата саможертва в името на нашето добро. Свеще-
ниците се стремят да подражават на тази Личност, за да бъдат и самите те 
пример за нас. Стремят се да ни просвещават със светлината на Божията 
истина и да са до нас в нашите духовни търсения, оставяйки себе си и своите 
нужди на заден план. Как това съответства с представата, която нашето 
общество има за свещениците? Никак. 

Затова си мисля, че ако повече хора прочетат без предубеждение разказите 
на свещениците в книгата, представата за свещеника като цяло ще се про-
мени.

Подготовката на следващия том по-лесно ли се случва?

Не, но няма защо да се спираме сега на трудностите. Важен е крайният резул-
тат.

Предвиждате ли някаква промяна?

Не виждам нужда да се променя нещо. Въпреки че понякога историите може 
да изглеждат много близки и подобни, че си приличат една с друга и не носят 
нищо ново, всъщност не е точно така. Всяка една история отразява личния 
път на човека до вярата и до ръкоположението. Но те също така отразяват 
и моментната картина на нашето общество през очите на този конкретен 
човек. Чисто исторически погледнато, този сборник с разкази е една по-скоро 
обективна картина на нашето общество, на развитието на нашата Църк-
ва през последните четиридесет години – част от свещениците са вече на 
възраст, други са много млади. Всички тези погледи изграждат, смея да кажа, 
истинската картина на нашата съвременност. 

Така че ще продължавам да събирам историите, задавайки все същите седем 
въпроса към свещениците, около които изграждаме техния разказ. Основно-
то, което продължава да ме интересува, е защо конкретният човек е решил 
да стане свещеник. Защо един става, а друг – не. Има ли нещо повече от чис-
то човешките избори и решения. С радост мога да споделя, че отговорите 
се виждат в тази книга. Основният отговор е, че свещеник не се става само 
защото някой е поискал това да се случи. От историите става ясно, че тези 
хора са били призовани към това служение и те са чули повика. Тези истории 
свидетелстват и за това, че Бог съществува. Човек се отказва в определен 
момент от всичко, което е имал, не защото отива за някакви облаги или да 
получи чест, а за да служи на хората и на Бога, отказвайки се от самия себе 
си. Единственото, което може да те мотивира да направиш нещо подобно, е 
вяра в Живия Бог.
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ИСТОРИЯТА НА СВЕЩЕНИК 
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ
Откъс от предстоящия том II на Как станах свещеник

Казвам се Лазар Георгиев. Роден съм през 1979 г. в тогавашния Михайловград, 
днес Монтана. Израснах в родния си град, където и завърших основното си 
образование. От малък съм възпитан в християнския дух и традиции – от мо-
ите родители, които също са от православни семейства, носещи християн-
ските добродетели. Затова от ранна детска възраст бях запален от църква-
та и богослуженията и в мен се породи желанието да се посветя в служение 
на Бога и на хората.

В атеистичните времена, преди идването на демокрацията, като вярва-
щи хора – аз и моето семейство – сме имали доста изпитания. Вярата в Бога 
беше не само повод за присмех, но и се преследваше от властта. Следеше се 
кой влиза в храма, кой идва на празниците и хората бяха привиквани, за да бъ-
дат „съветвани” да престанат да ходят на църква, ако не искат да си имат 
неприятности. Но майка ми и баба ми продължаваха да ходят в храма въпреки 
този натиск и водеха и мен. През какво са преминали, само те си знаят, защо-
то аз съм бил малък и не съм разбирал особено. Когато обаче ми предстоеше 
да кандидатствам в Семинарията и трябваше да представя трудова харак-
теристика на родителите ми, видях отчасти какво им е било. На майка ми ѝ 
се наложи да поиска такава характеристика от своя работодател. Попитали 
я за какво ѝ е и щом отговорила, че е за кандидатстването ми в Семинария-
та, направо ѝ казали до три дни да очаква да бъде уволнена. 

Малко преди този момент и аз самият имах негативно преживяване. Веднъж 
класната ни ръководителка ни разпитваше кой към какво се е ориентирал да 
учи след основното образование. Като стигна до мен, аз станах и съобщих 
за желанието ми да уча за свещеник. И тогава тя ми написа слаба оценка по 
нейния предмет за годината, за да не мога да кандидатствам. След години, 
когато комунизмът вече си беше отишъл, тя ми призна, че постъпвала по 
същия начин и с много други деца по нареждане на директора на училището – 
да бъде посечен всеки, който е смятал да ходи да учи далеч от града или да се 
посвети на друго поприще. И ми поиска прошка. Казах ѝ, че не ми е попречила, 
защото изпитът в Семинарията е и по музика, а на мен Господ ми е дал нуж-
ното, пък и отрано се подготвях за това. А то и тя какво е виновна, така 
са ѝ нареждали, такива са били времената. Тя се разплака, а сега като се сре-
щаме случайно, когато се прибирам в града, тя ми целува ръка и пак ми казва 
колко съжалява за тогава, но че се радва за мен и се гордее, че от нейния клас 
е излязъл свещеник.
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Та така, въпреки трудностите нито аз, нито родителите ми се отказахме 
от църквата. А след Деветдесета година ситуацията се промени.

Постъпих в Семинарията през 1993 година, когато тя вече беше преместе-
на в София. Издържах успешно изпитите по български и музика. Влязох с ог-
ромно желание и изцяло се отдадох на учението. Освен общообразовател-
ните изучавахме и специфичните богословски предмети, практика, пеене, 
разбира се, няколко чужди езика, но ни учеха и на дисциплина и ред, както и 
да пазим и милеем за Отечеството си. Даже на знамето на Семинарията 
именно това е написано: един завет от св. Иван Рилски: „Почитай вярата 
си и пази Отечеството си”. И се гордея, че съм завършил това прекрасно 
училище, защото много неща научих там и мога да кажа, че неслучайно Се-
минарията винаги се е славела с добро име като учебно заведение, защото 
ти дава не само образование, но и широка обща култура, твърди ценности, 
както и знание за Библията и Бога, без някой да те задължава да станеш 
след това свещеник. Това е избор, който човек сам трябва да направи. А 
докато учехме, ние израствахме и се оформяхме като хора, съзрявахме и за-
вършвайки, вече всеки имаше почти ясна представа накъде ще се насочи: 
към свещенство ли, учителство ли, или друго. Закъдето и да беше обаче, 
ние имахме много добра подготовка, за да можем да продължим успешно на-
татък. Сега моите деца ми се оплакват, че щели да имат цели две матури, 
и аз винаги им отговарям: „Да, тате, а ние в Семинарията имахме петнай-
сет матури”.

Докато учехме в Семинарията в ония преходни години към демокрация, общес-
твото ни премина през много трудности, които рефлектираха и върху нас. В 
този период настъпи и разколът в нашата църква. Имаше опити училището 
ни да бъде превзето от разколниците и съм свидетел на някои от тези съ-
бития, но слава Богу, всичко отмина и през 98-а година успешно завършихме.

След Семинарията, където желанието ми да стана свещеник укрепна и се 
превърна в съзнателно решение за бъдещето ми, се записах да следвам в Бо-
гословския факултет на Софийския университет. Учех там и същевременно 
започнах да изпълнявам ролята на възпитател в Семинарията. Видях колко 
трудна е професията на учителя, макар че в Семинарията не е навлязъл тоя 
светски дух, който владее в нашите училища сега: липсата на дисциплина, на 
уважение към учителя. Слава Богу, в Семинарията не е така и когато отгова-
ряш за 250 деца, това е от голяма помощ.

Самото служение ме научи на любов към децата и как да общувам с тях, защо-
то ти се грижиш за тия деца като за свои – да са нахранени, да са спокойни, да 
си подготвят уроците, да се отнасят добре с другите и т.н.; ти се радваш с 
тях, утешаваш ги и т.н. Сега в моята енория в Горубляне правя открити уро-
ци за деца преди всеки голям празник и идват по два-три класа от училището 
наблизо, като сме кръстили вече може би към 90 % от всички деца в него и аз 
съм техния духовник.
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Към края на обучението ми в Богословския факултет Бог ме срещна там и с 
моята бъдеща съпруга, така че скоро след завършването се сгодихме и се вен-
чахме. После отбих военната си служба. Беше чрез т.нар. алтернативна служ-
ба, която предоставяше възможност, по силата на споразумение между Све-
тия синод и военните да служиш към митрополията. И след това вече имах 
всички условия да стана и свещеник. Но все пак това не стана автоматично. 
То бе плод на решение, при това трудно решение, защото свещенството 
не е професия, а звание. Звание и посвещение. С много изпитания. И само ако 
до теб е правилният човек, който да ти помага, защото в това посвещение 
влизаш не само ти, но и съпругата ти, само тогава можеш да го носиш. Зато-
ва и има изискване при подаване на документи за свещеник да се представи и 
декларация от съпругата, че тя е съгласна с това съпругът ѝ да стане свеще-
ник. И това е правилно. Затова няма разводи при свещениците. Е, има, но са 
едно на хиляда, да кажем. Защото не може свещеникът да проповядва всички 
да се обичат, а самият той да не дава този пример, като спре да обича собст-
вената си жена. Свещеникът трябва да бъде за пример на всички останали. 
Слава Богу, ние с моята съпруга сме женени вече от 18 години и тя е моя голя-
ма опора.

Подадох документи за свещеник веднага след като се роди първият ни син, 
така че през 2006 г. станах дякон и малко след това станах и свещеник, като 
ме ръкоположи сегашният Пловдивски митрополит Николай. После, то е мал-
ко както при военните – където ти дадат енория, там отиваш със семейст-
вото си и служиш, като се грижиш за храма и за хората. Мен ме разпределиха 
в Горубляне. И оттогава служа тук, в храм „Свети Георги”, заедно с още двама 
мои събратя свещеници.

В служението ми всеки ден си е различен. Човек не знае какво го чака в утреш-
ния ден, само Бог знае. Както се казва това и в една хубава българска пого-
ворка – човек предполага, Бог разполага. Затова и свещеникът не е нужно да 
мисли за утрешния ден, защото той е в Божиите ръце и в Неговия промисъл. 
Сутрин ставам, прекръствам се и отправям молитва към Бога да благослови 
започващия ден. Излизам с надеждата да спомогна да се спаси и днес поне една 
човешка душа.

Всеки ден е различен и няма еднотипни дни, а Бог ти праща различни хора, от 
които и ти се учиш. На някои може да им се струва, че свещенството е нещо 
лесно – извършват се там някакви ритуали и това е. Всъщност не е така, за-
щото свещеникът влиза в особени отношения с хората – влиза в тяхната ра-
дост и тяхната скръб. Затова и да си психически здрав е едно от условията 
към желаещия да стане свещеник. Освен това трябва да можеш да издържиш и 
на темпото. Защото понякога може да бъде и много натоварено, да е нужно да 
си на разположение на много хора и адекватно да се отнесеш към нуждите им. 
В това, разбира се, ние винаги молим за помощ отгоре, иначе няма как да стане.

За мен най-радостно и благодатно е, когато работя с деца. Те ме зареждат 
двойно, ако мога да се изразя така. Дори и някой да ме е разочаровал, да ме е 
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ядосал с нещо, когато съм с децата, виждам чистотата им и изобразения в 
тях Христос. И това ме зарежда и пречиства по някакъв начин. Дава ми сили 
и смисъл да продължа с това, на което съм се посветил. Неслучайно Христос 
казва, че за да влезе някой в царството небесно, трябва да стане като деца-
та – чист, без злоба… У възрастните виждаме поомърсения от завист, лоши 
помисли и дела образ Божи и от това ми е болно, особено когато виждам, че 
липсва разбиране и желание за поправяне. Свещеникът не бива да осъжда ни-
кого, нито да бъде нахален в опита си да му помогне да се доближи до Бога. 
Христос казва на учениците си: „Който дом не ви приема, изтупайте си праха 
от краката и идете другаде”. То затова и християнството не е вяра, която 
може да се налага насилствено. По думите на Христос „който иска да върви 
след Мене” – човек трябва сам да поиска да Го последва, защото Бог затова 
му е дал свободна воля, та той сам да избере по кой път да поеме. Затова и 
свещеникът не бива да се натрапва, ако човекът не иска да види или разбере 
Словото, а само да се моли Бог да му посочи правилния път. И когато човекът 
пожелае да научи повече или да тръгне по този път, свещеникът вече може и 
трябва с цялата си енергия и душа да му помага. Без да се бои от нещо или от 
някого. Защото, когато ти си вършиш съвестно служението, Бог е с теб и ти 
помага по всякакъв начин.

Вярата е нещо лично, което всеки сам открива и преживява в себе си. Тя го 
прави щастлив и по-добър. Затова винаги се моля Бог да ни дава да виждаме 
добротата у всеки човек и самите ние да бъдем малко по-добри. Да не лам-
тим за материалното, защото то е временно. Само Бог е вечен. И човешката 
душа. Затова трябва да ценим хората около нас.

Нека да възпитаваме децата си на трите основни християнски добродете-
ли – вяра, надежда и любов, да милеем за цялото ни отечество, защото Бълга-
рия е една велика и уникална страна, в която нашите деди са опазили вярата 
и традициите за нас. За да бъдем ние добре. Нека не забравяме и не пренебрег-
ваме църквата, която винаги ни е служила и ни е издигала към най-доброто у 
човека. Да се държим за православната вяра, защото тя ни е давала сили и ни 
е водила към успехи, помагала ни е във всеки труден за българския народ мо-
мент – има хиляди примери за това в нашата история. Болно е за свещеника 
да вижда, че човек се обръща към Бога само в нуждата си и се радва, когато 
хората търсят Бога и в хубавите си моменти. Защото всички могат да ви-
дят, че без Бог нищо не би могло да оцелее и секунда. Затова за всичко трябва 
да благодарим на Господа. Първо за това, че ни е дал шанс да живеем на тази 
земя. Че ни е дал възможността да се научим да обичаме така, както Той оби-
ча всеки от нас, и с това да станем като Него, Който е абсолютната Любов.

Съвременното общество сякаш върви в обратната посока. Но това не бива 
да ни прави песимисти. Напротив, Бог ще помилва и спаси от смъртта целия 
свят дори и заради молитвите на един или двама праведници. Там, където 
има двама или трима, събрани в Негово име, там е и Той, посред тях. Зато-
ва не гледам към множеството, а към Него. Надявам се Той да ни помогне да 
преминем през тези трудности на днешния свят и да излезем от тях мал-
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ко по-добри, по-искрени, открили как да се обичаме. Нужно е много малко от 
наша страна – да вярваме и да се стремим да бъдем каквито Той ни призовава 
да сме.

Свещенството е подвиг, който никога не е лесен. Но е и подвиг, от който чо-
век не бива да се страхува. Нужни са само добри намерения и желание да се 
посветиш на това служение. Когато вземеш това решение, ти молиш Бога 
да ти бъде помощник. А с Бога няма невъзможни неща. Така че, ако ти усещаш 
този призив в сърцето си, не мисли дали си достоен, но пристъпи и ще видиш 
колко благ е Той. Вярно е, има трудности. Свещенството не е за всеки. Но ако 
си изцяло посветен в него, тогава и Бог помага.

Надявам се да има и по-добри пастири, и по-добри енориаши, които да ми по-
магат, защото свещеникът няма да е свещеник, ако е сам. Ако църквата е 
празна. Понеже църквата не е само храмът, но и обществото от вярващи. На 
това общество свещеникът е пастир. За него той отговаря пред Бога, кой-
то е Главата на цялата Църква. А свещенството е лицето на християнство-
то днес. Свещениците са Неговите приемници, на които Той поверява стадо-
то Си. На тях в тайнството на ръкоположението (огнената Петдесетница) 
Той дава особена благодат, за да могат да извършат този подвиг – да бъдат 
Негови служители, бидейки обикновени хора. Затова и ще търси от тях двой-
на отговорност. Дай Боже в Оня ден да дадем добри отговори за онова, което 
ни е поверил и сме отвели при Него. Защото това е най-голямата радост и 
награда за един свещеник – спасението на всяка една човешка душа.
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проф. Румен Генов

НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
СОЦИАЛНИТЕ ДОКТРИНИ И 
ДЕЙНОСТИ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ 
ИЗПОВЕДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Румяна Лечева. В името на Иисус. Социалните доктрини и 
практики на християнските изповедания в България, 1879–
1948. София: Фондация „Комунитас”, 2021, 526 стр.

Големите световни религии и техните разклонения имат съществени разли-
чия и конфликти, понякога трагични, но имат и някои общи характеристики. 
Такава е потребността и изискването за обществена солидарност, социал-
на помощ и добротворство. Всички световни религии не само предписват 
тези качества на своите последователи, но се ангажират институционално 
със социални дейности. 

Естествено е социалната дейност на християнските изповедания да има 
място в историята на България, една тема, която досега не е получавала ця-
лото заслужаващо внимание. Съществуват отделни изследвания за социал-
ното учение и политики на основните християнски изповедания, а сега вече 
имаме първото кохерентно изложение на социалната дейност на трите ос-
новни християнски изповедания – православие, католицизъм и протестант-
ство, в България през продължителен период, обхващащ почти 70 години.

Авторката Румяна Лечева, която е доктор по история, е известна на чита-
телите на Християнство и култура – няколко нейни статии са били помес-
тени на страниците на списанието. Тя е известна и на широката публика 
като журналист (кореспондент на вестник Демокрация и на БТА в Стара За-
гора), като автор на сценарии на документални филми („Александрийската 
библиотека”, 2002; „Детска мечта за Италия”, 2004; „Френски спомени”, 2006;  
„Христина Морфова”, 2007; „Тя мина, Мина”, 2012) и на радваща се на успех книга 
(Истинската история на Христина Морфова, Сиела, 2013).

Хронологическият обхват на изследването е логично обоснован – от 1878 
до 1949 г., или иначе казано, от възстановяването на българската държава, 
която принципно осигурява свобода на съвестта и формите на религиозен 
живот в Църквата и обществото, до установяване на комунистическия ре-



100

Нови книги

жим, който ограничава формите на религиозна 
дейност и отнема напълно възможността на 
всички изповедания за осъществяване на социал-
ни функции.

На първо място следва да се отбележи широка-
та изворова база на изследването, резултат от 
продължителни проучвания в централни, регио-
нални, епархиални, църковни, лични фондове, ин-
тервюта, различни печатни издания на религи-
озни организации, някои от които много редки. 
Излишно е да посочвам критичното използване 
на наличната академична и специална богослов-
ска литература по темата.

Румяна Лечева проследява осъществяването на 
социални дейности от трите основни христи-
янски деноминации – социални инициативи, бла-

готворителни институции, образователната дейност, добротворчески 
религиозни сдружения, работата сред младежта, помощни акции при ката-
строфи и кризи от природен и политически характер и много други.

На първо място е разгледана дейността на Българската православна църква 
с нейните социални инициативи, отношението ѝ към образователната сис-
тема, сдруженията на духовни лица и миряни със социални функции, социални-
те проекти и администрирането на благотворителни дейности от Светия 
синод на БПЦ, начинанията на конкретни православни архиереи.

Проследено е развитието на социалната доктрина на Римокатолическата 
църква през разглеждания период и конкретните социални дейности на раз-
личните католически ордени в България. Отделна глава е посветена на соци-
алните дейности на изявените католически епископи.

Трета основна част от изследването е посветена на социалните проекти 
и дейности на евангелските изповедания. Макар че разнородната група на 
реформираните църкви е най-малка и сравнително късно появила се, нейна-
та социална и образователна активност е впечатляваща. Представена е и 
дейността на изтъкнати дейци на евангелските църкви през разглеждания 
период.

Изследването завършва с анализ на обстановката през непосредствения 
следвоенен период – установяването на комунистическия режим, държавно 
наложения атеизъм и последиците от започналата Студена война. Всички 
изповедания са подложени на ограничения, репресии, монтирани съдебна про-
цеси срещу католически и евангелски водачи. Най-сетне със законови актове 
е отнета възможността на всички изповедания да осъществяват социална 
дейност.
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Книгата е рядък опит за изследване в сравнителен план на социалната мисия 
и активност на трите християнски деноминации. Като се опира на досега 
направените и на своите собствени проучвания, Румяна Лечева представя 
едно цялостно изследване на техните социални доктрини и практики. 

Авторката демонстрира качества на изградена изследователка, способна на 
неуморна и продължителна работа, стремяща се да издири всички докумен-
ти и проучи критично наличната литература. Убедително проличава ней-
ната пълна посветеност на темата, упорство в научното дирене, широка 
историческа култура. При това нейната мотивация е била не да се отдаде на 
чисто академично занимание, а е и един вид изпълнение на мисия, определена 
както родово – от нейния произход, като дъщеря на свещеник, така и духов-
но – от нейната дълбока и искрена вяра и даже религиозен ентусиазъм. Това 
обаче не накърнява нейната обективност като изследовател, в ред случаи 
тя заема критични позиции към определени слабости в осъществяването на 
социалните дейности.

Целта на авторката е била не да се ограничи с едно чисто академично изслед-
ване, а да „популяризира добрите практики и дейности на православни, ка-
толици и протестанти”, имплицитно да повлияе на обществените нагласи 
и институционални политики за подкрепа и развитие на социалните дейнос-
ти, които принципно обединяват всички изповедания. В по-широк план идея-
та на авторката е била да доведе читателя до виждането, че свободата на 
съвестта може да се осъществява в междурелигиозния диалог и в практиче-
ското осъществяване на мисията за добротворчество.
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Из новото издание на Дневникът на един селски свещеник

Представяме ви предговора на Тони Николов и откъс от романа на Жорж  
Бернанос Дневникът на един селски свещеник (изд. Фондация „Комунитас). 
Тази есен предстои да излезе второ преработено издание на български в превод 
на Нели Захариева.

Тони Николов

„ВСИЧКО Е БЛАГОДАТ”

Започнах наново една стара книга, която, струва ми се, ще ви хареса. Реших 
да напиша дневника на един млад свещеник, поел енорията си. Той ще се лута, 
ще работи за четирима, ще гради невероятни планове, които, естествено, ще 
претърпят пълен провал, ще бъде мамен от глупаци, порочни жени или негодни-
ци, и тъкмо когато вярва, че всичко е вече загубено, ще служи успешно на Бога, 
смятайки обаче, че не му служи както трябва…

Жорж Бернанос, Писмо до Робер-Валери Радо, 6 януари 1935 г.

Романът, за който става дума в това писмо и който държите в ръцете си, 
вижда бял свят през юли 1936 г. Той носи на своя автор Голямата награда на 
Френската академия и определено надхвърля успеха на Под слънцето на Сата-
ната – творбата, която десетилетие преди това е накарала да се заговори 
за Бернанос като за „френския Достоевски”. И до днес критици се питат дали 
Дневникът на един селски свещеник – тази „изповед от бездната” – не е и пос-
ледният голям християнски роман в съвременната литература. При всички 
случаи става дума за книга предизвикателство, убягваща от всякакви тра-
диционни класификации или жанрови определения.

Макар и верен ученик на Балзак (неговия „Жюл Верн в социалното”), Бернанос 
дръзва да пише за друго – за „светци и герои, които единствено са от значе-
ние”, като настоява, че винаги прави отчетлива разлика между „набожните 
лицемери и християните, военните и воините, видните личности и чудовищ-
ните младенци” (Унижените деца, 1949 г.). Може би в тази връзка би трябвало 
да припомним, че самият Достоевски на младини също е бил силно запленен 
от Балзак и даже превежда Йожени Гранде на руски език.

Ето защо Дневникът на един селски свещеник не е социална хроника, макар да 
казва на читателя много за нравите от онова време. Бернанос не е „социо-
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лог” като своя учител Балзак. Нито става дума за чисто психологически ро-
ман, подобно на книгите на писатели като Анри Бордо или Пол Бурже, които 
се ползват с голям успех в литературата от 30-те години на ХХ в. 

Написана под формата на дневник (роман в романа), творбата на Бернанос 
е разрез на човешкото съществуване в неговата „гранична ситуация”. Не-
случайно романът сякаш се разделя на три части: смъртта, благодатта и 
светостта (Албер Беген). Смъртта, която приижда, подобно на пълноводна 
река, застрашавайки (или осъждайки) всяко от действащите лица в Дневни-
ка. Благодатта е пристанът, позволяващ на персонажите да се оттласнат 
от греха, който ги пронизва и заобикаля. А светостта, тъй скъпа на сърцето 
на Бернанос, е пламъчето на надеждата, носещо в себе си изкуплението. 

Подобно на „малките холандци” в живописта, Бернанос е истински „минима-
лист” в писането си и е крайно пестелив в изразните си средства. Мястото, 
където се развива романът, е онази „малка Франция” от неговото детство, 
която откриваме в почти всичките му книги. Става дума за пикардийските 
земи на Артоа с тяхната камениста и неплодородна почва, чиито обитатели 
трудно изкарват насъщния си хляб, което дава основание на изследователя 
Хуго Дизеринк да говори за „фламандския мираж” на Бернанос: свещеникът от 
Амбрикур, подобно на своя по-стар събрат от Торси, са от онези свободни и 
„обикновени хора”, които не се колебаят да живеят според духа на Евангелие-
то, независимо от „духа на времето”, отстоявайки вярата си в Иисуса Христа  
до сетния си час. Ала в същото време те не могат да не си дават сметка за 
„първичната реалност” на този свят, разяден от греха. По същия начин как-
то още от първите страници на романа земите на Амбрикур са разкаляни от 
неспирния есенен дъжд, който прониква отвсякъде, стича се по телата, ся-
каш смесвайки в едно кал и грях, за да пресъздаде усещането за библейския 
Потоп. 

Нещо, което непрекъснато подтиква свещеника от Амбрикур, чието име 
така и никога не научаваме, да се пита в състояние ли е въобще да направи 
нещо за „малката си енория”, или може единствено да я гледа „как тъжно по-
тъва, изчезва в нощта”. 

Изходът е само един – „молитвата”, която е и единственият възможен лек. 
Желанието за молитва е вече молитва. „В този миг молитвата ми беше също 
така необходима, както въздухът на дробовете и кислородът – на кръвта”, 
отбелязва в дневника си свещеникът от Амбрикур, ясно съзнавайки ситуаци-
ята-в-света: „Зад мен нямаше нищо. А пред мен стена, черна стена”. 

Бернанос е сравним единствено с Достоевски в умението си да долови и опи-
ше бездната на болестта и греха. Отецът от Амбрикур влиза в непоколебима 
битка със Злото, поразило енорията му. Ала скоро си дава сметка за неговия 
размах, вижда как то прониква дълбоко дори сред децата; бори се за всяка 
душа, търпи поражения, но и изтръгва сълзите на изкуплението, както в слу-
чая с графинята. Уповава се на това, че истината е нетърпимо предизвика-



104

Християнство и литература 

телство пред лицето на един грехопаднал свят. Много добре разбира защо 
неговите енориаши са загърбили надеждата, защо са се вкопчили единствено 
в земните блага. Иска да ги извади от закостенялостта им, да разчупи „земна-
та им черупка”. Натъква се на упоритото им неприемане и злостни насмешки. 

А неговата цел е друга – той иска да пробуди у тях не просто „разбунтувания 
човек”, а „човека на вярата”, обречен на вечна надежда. Иска да „свали маски-
те” на всички тези персонажи-двойници около него, воден от убеждението, 
че същинският лик на човека е отражение на Божия лик; че в покаянието си 
всяко човешко същество разкрива истинското си лице, прикривано дотога-
ва от безчислени маски и социални роли. Убеден е, че само „пълното демаски-
ране” може да отведе човека от профанното към сакралното. Затова непре-
къснато подтиква ближните си към изповедта – онзи миг, в който лицето 
наистина се открива, подобно на „рана, откриваща се при последен вик”. 

По същия начин главният герой на Бернанос е убеден и че човек не може да 
загуби вярата си: „изразът „губя вярата си”, както се губи кесия или връзка 
ключове, винаги ми се е струвал някак глуповат. Вярата не се губи, тя просто 
престава да напътства живота”. 

Ала се оказва, че духовното служение на отеца от Амбрикур има предел и скоро 
стига до своя край. Злото, което разяжда енорията му, е не просто отглас 
от първородния грях, а активна и целенасочена сила, която превръща Амбри-
кур в образ на целия човешки свят. И младият селски свещеник е принуден да 
запише в дневника си следните горчиви редове: „Човекът ще бъде малко по 
малко разяден, както дървото се разрушава от невидимите гъбички, които 
за няколко седмици превръщат дъбовата мебел в пореста маса, която под-
дава при най-малкия досег с пръст”. В редица пасажи от дневника е повече от 
осезаема битката, която свещеникът води със Сатаната, уповавайки се на 
Божието милосърдие. Отецът от Амбрикур, този смирен Божи служител, усе-
ща как се сгъстява около него атмосферата на злото и той започва да стра-
да под товара на хорските грехове. 

И скоро този „малък свещеник”, единственият светец в творчеството на 
Бернанос, на свой ред заболява тежко от рак на стомаха. Ала до сетния си 
миг носи служението си с кротост и упование. Сякаш поразеното му от рака 
тяло – образ на греховете на енорията му – е въплъщение на посланието, ко-
ето романът носи със себе си – за това, че страданието е изкупление.

Свещеникът от Амбрикур отбелязва в последните записки на дневника си, че 
само убеденият в себе си човек може да превърне агонията си в нещо съвър-
шено и безупречно, дори в израз на любов към Бога. Що се отнася до неговата 
агония, той би искал тя да се превърне в пример или в урок. А защо не и в израз 
на състрадание, чуждо на „равнодушието на несмутимите”. Защото нищо 
друго „няма значение”. Защото „всичко е благодат”.
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Жорж Бернанос

ОТКЪС ОТ ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН 
СЕЛСКИ СВЕЩЕНИК 

– Знаеш ли, идеалното би било да проповяд-
ваме Евангелие то само на децата. Прекалено 
сме пресметливи, това е лошото. За това и 
не можем другояче, освен да учим в дух на бед-
ност, но то ва, синко, повярвай ми, не е леко! 
Следователно стараем се да се нагодим ня-
как си. Ето защо се обръщаме най-напред към 
богати те. Сатанински богаташи! Те са мно-
го силни, много хитри и както подобава – пър-
востепенни дипломати. Когато един дипло-
мат трябва да подпише договор, който не 
му се нрави, той оспорва всяка негова клауза. 
Тук подменя дума, там премества запетая и 
накрая всичко се урежда. По дяволите! – този 
път си е струвало да се потрудят – става-
ло дума за проклятие, нали? Изглежда обаче, 
че има проклятие и проклятие. В случая прос-
то го заобикалят: „…по-лесно е камила да 
мине през иглени уши, нежели богат да влезе 
в царството Божие”1. Забележи, аз самият 
намирам този текст за твърде жесток и не 

се отказвам да правя различия, иначе това би било прекалено голям удар за 
клиентелата на йезуитите. Да приемем, значи, че Господ е имал предвид бога-
тите, ала истин ски богатите, обладани от духа на богатството. Добре! Но 
когато дипломатите намекват, че игленото ухо е една от йерусалимските 
врати – само че малко по-тясна – така че, влизайки в царството небесно, бо-
гатият рискува само да си одраска краката или да ох лузи красивата си риза на 
лактите – как да ти кажа, това вече ме дразни. Нашият Господ е написал със 
собствената си ръка върху тор бите с пари: „Опасно за живота”, както прави 
пътното управление по пилоните с високо напрежение, а те искат...

Той започна да крачи надлъж и нашир из стаята, пъхнал ръ це в джобовете на 
топлото си расо. Понечих да стана и аз, но той ми даде знак с глава да седна 
отново. Чувствах, че все още се ко лебае, че се опитва да ме прецени, да ме ог-
леда за последен път, преди да каже това, което не беше казвал никому – поне 

1  Мат. 19:24. Б.р.
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не със същите думи може би. Очевидно се съмняваше в мен и въпреки това в 
съмнението му нямаше нищо унизително, кълна се. Всъщ ност той не е спо-
собен да унизи някого. В този миг погледът му бе много добър, много благ, с 
изключителна, неописуема чистота. Изглежда смешно, когато става дума за 
един толкова силен, як и едва ли не грубоват мъж – с неговия опит за живота 
и хората.

Нужно е доста да поразмислим, преди да говорим за бед ността на богатите. 
Иначе ще се окажем недостойни да проповядва ме същото на бедните – и как 
ще посмеем да се явим тогава пред съда на Ииуса Христа?

– Да учим на нея бедните? – казах аз.

– Да, бедните. Бог ни изпраща най-напред при тях, за да им възвестим, как-
во именно? Бедността. Сигурно са очаквали друго нещо! Очаквали са края на 
нищетата си, а ето че Бог хваща бед ността за ръка и им казва: „Познайте 
вашата Царица, закълнете ѝ се в почит и вярност”. Какъв удар! Запомни, че 
всъщност това е историята на еврейския народ с неговото земно царство. 
Бедняш кият народ, също както еврейският, е народ-скитник сред нациите, 
стремящ се да осъществи най-съкровените си упования, народ ра зочарован, 
разочарован до мозъка на костите си.

– И все пак...

– Да, и все пак такава е заръката, няма начин да се измък неш... Без съмнение 
малодушният може би ще успее да заобико ли тая трудност. Народ от бедня-
ци е лесна, добра публика, ако умееш да подходиш към него. Кажи на болния от 
рак, че ще се из лекува, той само това и чака, за да ти повярва. Всъщност няма 
нищо по-лесно от това да им внушиш, че бедността е вид срамна болест, 
недостойна за цивилизованите нации, и че на бърза ръка ще ги отървем от 
тази гадост. Но кой от нас би дръзнал да говори по същия начин за бедност-
та на Иисуса Христа?

Гледаше ме право в очите и аз още се питам дали ме различа ваше от заобика-
лящите го предмети, неговите обичайни и без мълвни довереници. Не, той не 
ме виждаше! Само намерението да ме убеди не би придало на погледа му този 
сърцераздирателен из раз. Виждах как се изправя с целия си ръст, с цялата си 
сила, подобно на човек, който се бори за живота си, срещу себе си, срещу сто 
пъти потисканата част от собственото си аз, сто пъти побежда вана и все 
още непокорна. Колко дълбока беше раната! Сякаш се разкъсваше със собст-
вените си ръце.

– Такъв, какъвто съм – ми каза той, – доста ми се иска да проповядвам на бедни-
те бунт. Или по-скоро нищо да не им про повядвам. Най-напред ще взема един 
от онези „борци” – празнодумци, които си играят на революция – и ще им пока-
жа какво представлява един фламандски мъж. Ние, фламандците, носим бунта 
в кръвта си. Спомни си историята! Аристократите и богати те никога не са 
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ни плашили. Слава Богу – сега мога спокойно да призная това – колкото и да съм 
силен и здрав, Бог не ме остави никога да се поддам много на изкушението на 
плътта. Виж, неп равдата и нещастието, те ми разпалват кръвта. Впрочем 
днес това е вече минало, не можеш да си го представиш... Така например про-
чутата енциклика на папа Лъв XIII Rerum Novarum2 си я че тете спокойно, отго-
ре-отгоре, като обикновено послание по слу чай постите. Навремето, момче-
то ми, помислихме, че земята се тресе под краката ни. Как се въодушевихме! 
Тогава бях свещеник в Норанфонт, в центъра на миньорска област. Тази тол-
кова прос та идея, че трудът не е стока, подчинена на закона за търсенето и 
предлагането, че не бива да се спекулира със заплатите и с човеш кия живот 
като с житото, захарта или кафето – това разтърсваше съзнанието, вярваш 
ли? И задето разясних тия неща на моите енориаши от амвона, ме сметнаха за 
социалист и „благонамерените” селяни ме изпратиха в немилост в Монтрьой. 
Немилостта – беше ми все едно, разбери. Но в онзи момент...

Млъкна целият разтреперан. Погледът му беше впит в мен и аз изпитах срам 
от дребните си грижи, искаше ми се да целуна ръ цете му. Когато се осмелих да 
вдигна очи, той стоеше с гръб към мен и гледаше през прозореца. След друго 
дълго мълчание про дължи с приглушен и все така променен глас:

– Знаеш ли, състраданието е един звяр. Звяр, от който можем да искаме 
много, но не всичко. И най-доброто куче може да побеснее. Състраданието 
е всемогъщо, то е ненаситно. Не зная защо си го представят винаги малко 
плачливо и наивно. Една от най-силните човешки страсти – ето какво е то. 
В оня мо мент от живота ми, аз, който ти говоря, си мислех, че ще ме раз къса. 
Високомерието, завистта, гневът, даже похотливостта – се демте смъртни 
гряха виеха в хор от болка. Също като стадо полети с бензин вълци, които 
горят.

Изведнъж усетих двете му ръце върху рамото си.

– Ех, аз също съм имал неприятности. Най-тежкото е, че ни кой не те разбира 
и се чувстваш смешен. За външния свят си само един нищожен суетен све-
щеник демократ, шегаджия. Възможно е свещениците демократи по принцип 
да не са особено темпера ментни, аз обаче, струва ми се, имах темперамент 
по-скоро в из лишък. Знаеш ли, тогава разбрах Лутер. Той също е бил темпера-
ментен човек. И гладът, и жаждата за справедливост сигурно са го измъчвали 
в монашеската му килия в Ерфурт. Ала Господ Бог не оби ча да се намесваме в 
Неговото правосъдие и гневът Му е прекалено силен за нас, клетниците. Той 
ни опиянява, ставаме по-лоши и от зверове. И така, след като накарал карди-
налите да треперят, ста рият Лутер се превърнал в покорен слуга на тази 
2  Обнародвана на 15 май 1891 г., т.е. преди социалните програми на орга низираното социалистическо 
движение, Rerum Novarum е може би най-важното папско послание, посветено на социални въпроси. В двете 
си части енцикликата предлага християнско обосноваване на идеите за равенство, за конкретна социал-
на справедливост, защитава богоустановения характер на братството между хората и теоцентричния 
хуманизъм. Същевременно документът подлага на критика (особено в първата си част) идеите на либе-
рализма, социалния конвенционализъм, на капитализма и социализма, разглеждайки последните две като 
обезличаващи следствия на един и същ просветителски обществен идеал. Б.р.
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отвратителна банда – немските принцове... Виж портрета, който са напра-
вили на смъртния му одър... Никой няма да разпознае предишния мо нах в този 
закръглен човечец с дебели бърни. Макар и справедлив по принцип, гневът му 
постепенно го отровил и се превърнал в тлъстини – това е всичко.

– Молите ли се за Лутер? – попитах аз.

– Всеки ден – отговори той. – Впрочем аз също се казвам Мартин.

Тогава се случи нещо поразително. Той премести един стол близо до мен, сед-
на и взе ръцете ми в своите, без да ме изпуска от очи – прекрасни очи, изпъл-
нени със сълзи и по-властни от всяко га, очи, които биха направили смъртта 
съвсем лека, съвсем проста.

– Отнасям се с теб като с голтак – ми каза той, – но те уважавам. Прие ми 
думата такава, каквато е – тя е велика дума. Според мен ти си призван от 
Бога, няма съмнение. Физически приличаш по-скоро на монах, все едно! Нямаш 
здрави плещи, но си сърцат, заслужа ваш да служиш в пехотата. Помни обаче 
какво ти казвам: не поз волявай да те отстранят оттам. Ако влезеш в лаза-
рета веднъж, по вече няма да се измъкнеш. Не са те създали за изтощителни 
вой ни. Не напускай редиците и се постарай да завършиш спокойно дните си в 
канавката, без да си развързал раницата си.

Отлично зная, че не заслужавам доверието му, но щом ми е дадено, струва ми 
се, че няма да го измамя. В това е цялата сила на слабите, на децата, моята 
сила.

– Човек се учи от живота по-бавно или по-бързо, накрая ви наги се научава, 
според възможностите си. Всеки притежава само своя дял опит, разбира се. 
Шише от четвърт литър никога няма да побере литър. Съществува обаче и 
опитът от неправдата.

Усетих как чертите ми се изопват без да искам, тъй като тая дума ми причи-
нява болка и вече отварях уста, за да отговоря.

– Мълчи! Ти не знаеш какво е неправда, ще го научиш после. Принадлежиш към 
онази порода хора, които неправдата подушва отдалече, които търпеливо 
дебне до деня... Не се оставяй да те разкъса! Най-вече не си въобразявай, че 
ще я накараш да отстъпи, фиксирайки я с поглед като звероукротител! Няма 
да избягаш от магията ѝ, ще те зашемети. Гледай я само колкото трябва и 
никога – без да се молиш!

Гласът му беше започнал леко да трепери. Какви ли образи и спомени премина-
ваха пред очите му в този миг? Един Бог знае.

– Знаеш ли, ти не един път ще завидиш на монахинята, коя то всяка сутрин 
отива доволна при въшливите си хлапета, при просяците и пияниците и ра-
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боти до изнемога чак до вечерта. Да ти кажа ли, тя пет пари не дава за не-
правдата! Мие своето стадо от сакати, бърше го, превързва го и накрая го 
погребва. Не на нея е поверил Бог своето слово: Словото Божие! Върни ми Сло-
вото, ще каже Съдията в деня на Страшния съд. Като си помисля какво тряб-
ва да извадят от жалкия си багаж в този момент някои, никак не ми е до смях!

Той стана отново и се обърна с лице към мен. Аз също станах.

– Опазихме ли словото? И ако сме го опазили неприкосно вено, не сме ли го по-
тулили? Дадохме ли го на бедните както на богатите? Очевидно нашият Гос-
под говори ласкаво на Своите бедни, но както ти казах преди малко, Той им 
обещава само бедност. Ня ма как иначе, грижата за бедняка безспорно е пове-
рена на Цър квата. Това е най-лесното. Всеки състрадателен човек осигурява 
тази закрила с нейна помощ. Но Църквата е сама – чуваш ли? – сама, абсолютно 
сама, когато става дума да се опази достойнство то на бедните. О, лесно им е 
на враговете ни. „Сиромасите всякога имате при себе си…”3 – това не са думи 
на демагог, ни най-малко! Това е Словото и ние сме го получили. Толкова по-зле 
за богати те, които се самозалъгват, че то оправдава егоизма им. Толкова по-
зле за нас, които служим за заложници на Силните всеки път, когато армията 
на онеправданите връхлита върху стените на Гра да! Това е най-тъжното 
Слово в Евангелието, наситено с най-голяма печал. И се отнася преди всичко 
за Иуда! Свети Лука ни съ общава, че водел сметките и че счетоводството 
му не било съвсем точно4 – и така да е! В края на краищата бил е ковчежник 
на Дванадесетте, а кой е видял едно банково счетоводство някога в изправ-
ност? Навярно вземал малко повече комисиони, като все ки. Ако се съди по пос-
ледната му операция, от него надали би из лязъл блестящ борсов посредник! 
Но Бог приема клетото ни об щество такова, каквото е, за разлика от шего-
бийците, които съз дават свое на хартия, а после с лека ръка го прекрояват: 
но винаги на хартия, естествено! С две думи, Спасителят отлично познавал 
властта на парите, сторил местенце на капитализма до себе си, дал му въз-
можност да се развива и даже направил първото капи таловложение; намирам 
това за чудесно, не е ли така? Толкова е красиво! Бог не презира нищо. В края 
на краищата, ако предприя тието беше потръгнало, Иуда сигурно щеше да 
отпуска субсидии на санаториуми, болници, библиотеки или лаборатории. 
Забеле жи, той вече се интересувал от проблема за пауперизма, като всеки 
милионер. „Сиромасите всякога имате при себе си, казва Спасите лят, а Мене 
не всякога…” Което ще рече: „Не пропускай часа на милосърдието. По-добре 
ще бъде незабавно да върнеш открадна тите от Мен пари, вместо да се 
опитваш да мътиш главите на апос толите Ми с въображаемите си спекула-
ции за доходи от парфюме рията и с проектите си за благотворителна дей-
ност. Освен това си убеден, че така ласкаеш моята добре известна слабост 
към без домниците, но дълбоко се лъжеш. Обичам своите бедни не както въз-
растните англичанки обичат изгубените котки или биковете от коридите – 
така постъпват богатите. Обичам бедността с дъл бока, осмислена, трезва 

3  Мат. 26:11. Б.р.
4  Бернанос допуска неточност. За това говори Йоан в 13:29 и 12:6 от Евангелието си. Б.р.
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любов – както равен обича равен, както се обича вярна съпруга с плодовита 
утроба. Увенчах бедността с ко рона със собствените Си ръце. Не на всеки е 
дадено да я почита, и може да ѝ служи само този, който първо е облякъл белия 
стихар. Не всеки, който иска, може да раздели с нея горчивия хляб. По желах да 
е смирена и горда, а не раболепна. Тя не отказва чашата вода, стига да е по-
днесена от Мое име, и я приема именно от Мое име. Ако правото на бедните 
се определяше единствено от необ ходимото, вашият егоизъм щеше бързо 
да го осъди на най-насъщното, при това заплатено с вечна признателност 
и покорство. Днес се гневиш срещу жената, която току-що поля краката Ми 
със скъпоплатено благовоние, като че ли Моите бедни нямат право да се въз-
ползват от благата на парфюмерийното производство. Ти си от типа хора, 
които, след като са дали два гроша на някой скит ник, се възмущават, че не 
се е втурнал веднага при хлебаря, за да се натъпче с вчерашен хляб, който 
биха му продали за пресен впрочем. На негово място те също биха отишли при 
кръчмаря, тъй като беднякът изпитва глад по-скоро за илюзии, откол кото 
за хляб. Нещастници! Нима златото, което всички цените толкова високо, е 
нещо повече от илюзия, мечта и понякога само обещание за мечта? Бедност-
та тежи много на везните на небесния Ми Отец, а всичките ви съкровища са 
дим, те няма да уравновесят двете блюда. Винаги ще има бедни сред вас, за-
щото винаги ще има богати, сиреч алчни и жестоки хора, които се стремят 
не толко ва към притежание, колкото към власт. Такива има и сред бедни те, и 
сред богатите, и клетникът, който изтрезнява от пиянството си в канав-
ката, сънува може би същите сънища като спящия под пурпурния си балдахин 
Цезар. Богати и бедни, огледайте се в бед ността като в огледало, тъй като 
е отражение на най-голямото ви разочарование тук на земята, тя замества 
изгубения рай, тя е пустошта на вашите сърца, на вашите ръце. Поставил 
съм я толкова високо, свързал съм се с нея, възвеличил съм я само защото ва-
шето лукавство ми е известно. Ако ви бях позволил да я считате за враг или 
само за чужденка, ако ви бях оставил надеждата, че един ден ще я прогоните 
от света, едновременно с това щях да осъдя и слабите. Тъй като слабите ви-
наги ще бъдат непоносимо бреме за вас, мъртва тежест, която високомерни-
те ви цивилиза ции си подхвърлят една на друга с гняв и отвращение, положих 
Своя знак на челото им и вие ще посмеете да ги доближите само пълзешком, 
разкъсахте заблудената овца, но никога вече не ще се осмелите да посегне-
те на стадото. Само да отместя ръката Си за миг, и омразното робство ще 
се възроди от само себе си под едно или друго име, тъй като вашият закон 
държи сметките си в из правност, а слабият няма с какво да заплати, освен с 
живота си”.

Едрата му ръка трепереше върху моята и сълзите, които ми се струваше, че 
виждам в очите му, сякаш постепенно потъваха в погледа, който не се откъс-
ваше от мен. Не можех да заплача. Нощта бе настъпила незабелязано и едва 
различавах лицето му – сега неподвижно и така благородно, така чисто и спо-
койно, като лицето на мъртвец. Точно в този момент прозвуча първият звън 
на вечернята, дошъл сякаш от незнайна, шеметна небесна висина, като от 
купола на нощта.
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Калин Михайлов

ФРАГМЕНТИ ОТ ПАМЕТОПИСА 
НА ЕДИН ОБИКНОВЕН 
ХРИСТИЯНИН
(2009–2018) 

2009

Тоталитаризъм и тоталност

По време на тоталитаризма режимът ни бе стеснил насилствено, стег-
нал ни бе в идеологическото си менгеме. Но това не беше тесният път на 
спасението – беше път, извеждащ в небитието на нищо-не-ставането и  
нищо-не-случването, път към ада. 

Днес ние трябва съзнателно да се самоограничаваме, за да вървим по тесния 
път на спасението. И както си мислех напоследък във връзка с конференция-
та в БАН за антитоталитарната литература в България: християнството 
наистина е тотално, изисква целия човек (и прави човека цял!), но не е тота-
литарно! Не налага тази цялостност на никого, още по-малко – насила. Опит-
вало ли се е да го прави, винаги е губило своята сърцевина, и колкото повече се 
е опитвало, толкова повече се е превръщало в идеология и толкова по-малко 
е оставало християнство. 

Доц. д-р Калин Михайлов (род. 1966 г.) преподава история на 
западноевропейската литература в СУ „Св. Климент Ох-
ридски”. Литературовед, есеист и поет, той е автор на 
книгите Стихотворения (1991), Тихи трипове (1998), Мори-
ак и Бернанос – два романни свята между насилието и лю-
бовта (2006), Пролята за теб. Стихотворения и фрагмен-
ти (2007), Християнство и идентичност. Пътуване към себе 
си в света на литературата и културата (2007), Mauriac et 
Bernanos. Deux mondes romanesques entre la violence et l’amour 
(Lettres modernes Minard, 2011), Християнската литература 
между вписването и отграничаването (2013).
Специализирал е по темата „Вяра и литература” във Фрибур, Швейцария (1993–1994), 
с подкрепата на Фондация „Кацаров”, и в Пасау, Германия (2002–2003).
Лектор по български език и култура в Университета на Саарланд, Германия (2012–
2014). Член-съосновател на „Академичния кръг по сравнително литературознание” 
(CALIC-ACCL).
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*

Да приемем унижението на смъртта в човешкото тяло е едно от измере-
нията на нашето смирение в Христа, смирението като приемане на ограни-
ченията ни. Наблюдавайки го съкрушени при някого от нашите ближни (не 
само в смъртта, но също в остаряването и боледуването), си пожелаваме 
търпение във вярата, постоянство в любовта и сила в надеждата, за да мо-
жем – на свой ред – да го срещнем с открити лица. И накрая, прекосили пос-
ледната граница, да се намерим там, където се простира блаженството на 
пребъдването с Безкрайния и Неограничения, Онзи, Който е вложил в сърцата 
ни неутолим копнеж по вечността – с Него. 

* 

Колко е хубаво, че във вечността (дай, Боже, да бъдем в тази вечност!) ще 
имаме почивка не само от трудовете си, но и от самите себе си – от собст-
вените си желания и копнежи... Тогава, когато Господ ще бъде всичко у нас 
(срв. 1 Кор. 15: 28), ние ще вършим винаги и изцяло Неговата воля, ще изпълня-
ваме Неговите желания и от това няма да изпитваме болка или неудовлет-
ворение, а само радост. Блаженството да бъдем изпълнени от Бога, а не от 
самите себе си и така да бъдем най-много себе си. Себе си без никаква себич-
ност. 

* 

Мъченичеството на светците – уязвимостта на Бога в Христос, доведена 
докрай. 

2010

*

Сред основните битки на съвременния човек е тази за времето – всички ис-
кат да му го вземат, той би трябвало ревностно да го отбранява. Понеже 
който завладее неговото време, ще сложи ръка и на пространството му – и 
външното, и вътрешното.

* 

Най-голямото изкушение на героя: „аз не съм като всички останали”. Най-голя-
мата защита на светеца срещу това изкушение: „сам по себе си аз съм по-лош 
от всички останали”.

2011
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*

Не е достатъчно да си малък в своите очи, нужно е да си малък, защото гле-
даш нагоре и виждаш колко голям е Бог.

2012

Тесният път 

Защо най-широко скроеният човек на света ни е казал да изберем тесния път? 

Защото е знаел, че широките пътища в този свят, проектирани от неговия 
княз, водят до широки пропасти, в които има място за всички, крачещи бод-
ро или унило по тях.

Но ако човек се „стесни” да желае онова, което Бог желае за него, той вече 
е излязъл на тесния път на спасението. Тесният път, който отвежда към 
просторни места и просторни гледки. 

* 

Очилата за четене не бива да се отмятат нагоре, на главата. При целуване 
падат назад.

Дневникът и смъртта

Смъртта може да прекъсне всеки дневник, както и всеки живот – във всеки 
миг. Но тази вероятност не бива да ни плаши, защото животът, за разлика 
от дневника, продължава. 

Добрият дневник, онзи, който не клони към това да замени живота, трябва 
да може да прекъсва, за да отстъпва пред него. Паузата може да е кратка, а 
може да е с „размерите” на вечността. Там времето изчезва, следователно 
изчезва и нуждата от дневник. 

*

Прав е Борис Христов или лирическият му герой, все едно, в онова поразяващо 
ме и до днес стихотворение „Конче мое”: животът е даден на човека само за 
да извика. 

Към Бога.

2013
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*

Когато човек не може да спи нощем, може да „брои” и друг вид овци – Божиите, 
да ги извиква в съзнанието си и да се помолва за всяка от тях.

Докато изброи всички, които се нуждаят от споменаване, сънят няма как да 
не го споходи. 

*

Колкото по-малко живот, толкова повече виртуална „реалност”.

И двете!

Бог е от отвъдното измерение, от невидимото. Ближният – от тукашното, 
съвсем видим, наличен до болка понякога. Затова са ни дадени и двете – да 
обичаме Бога и да обичаме ближния. В противен случай започваме да живеем 
само за едното (ставаме „много духовни”) или само за другото (впускаме се 
да помагаме, но го правим неумело, често повече вредим). И неусетно губим и 
двете.

*

Можем да се молим за целия свят. Но да служим – само на конкретни хора. 

*

Децата са ни дадени не за да ги притежаваме, а за да им помогнем да ходят. 
Първо – съвсем близо до нас. После – все по-далече, с нашата подкрепа. И нак-
рая – с Теб, Господи.

*

В района на университета (на Саарланд) снимах чудновати облаци, прилични 
на път от памук, стесняващ се в далечината. 

Една жена на средна възраст минавайки покрай мен, подхвърли: „Трябва да сте 
или географ, или американец”. Успях да отрека само второто.

Географ на облаци? 

2014 

*

Да бъдем в действителността значи да бъдем в това, което Бог има предвид 
за нас – на съответното място и в съответното време.
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*

Обичам тиретата в поезията, дългите.

*

Честността винаги е искрена, но искреността невинаги е честна.

2015

*

Нужно е основно саниране на душите ни. Отвътре. По оперативна програма 
„Божествени ресурси за възстановяване и развитие”.

Броени дни

Дните на живота ни също са броени – разликата с другите броени дни е, че 
не им знаем бройката. Един от най-проницателните мислители на Ренесан-
са, Мишел дьо Монтен, който пише, че основната задача на философа е да е 
готов за идването на смъртта, смята, когато е на 39, че му остава да живее 
поне още толкова години, но си отива от този свят доста по-рано, на 59. 

Така че поговорката „броени дни бързо минават”, изглежда, важи с пълна сила 
не само за кратките и обозрими периоди в живота като отпуските, ваканции-
те и пътуванията. Вероятно затова Писанието ни подтиква – макар и да не 
знаем бройката на своите земни дни – да се опитваме да ги „броим” така, че 
да придобием безценното съкровище, наречено „мъдро сърце” (Пс. 89:12).

*

Бог не се е променил между двата Завета, както са смятали и твърдели някои 
богослови. Той се е въплътил. И въплъщението Му е променило всичко. 

2016

Един от белезите на помъдряването ни би трябвало да е в осъзнаването на 
факта, че някои неща ще продължат да се случват и без нас. Това, изглежда, е 
песимистичната страна на въпроса. Оптимистичната е, че ще продължат 
да се случват и някои неща, подхванати от нас. 

*

Господи, Ти не прегазваш човека, за да постигнеш Своето, както правим ние; 
Ти погази Своето, за да достигнеш човека. Доказателството? Кръстът на 
Христа.
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*

Само задачи, а радостта къде е? Може би трябва да кажа на душата: „Радвай 
се, душо моя!”. И тя да ме послуша.

*

Мистикът може да е и поет (има достатъчно примери за това в християн-
ската традиция), но че поетът е задължително и мистик (в добрия смисъл на 
тази дума), е заблуждение, идващо от романтическото превръщане на поези-
ята в религия и на Поета – в жрец в нейния храм. 

След Христа подобен автоматизъм в представите може да бъде само стъпка 
назад – дори не към старозаветното, а направо към езическото.

*

Който се опитва да преформулира същината на традиционното семейство 
и брака като съюз между мъж и жена, отваря врата за утопията, а тя копнее 
да влезе и да се осъществи на наш гръб – като антиутопия.

2017

Да казваме „стоп” на инициативите на някои от самозабравилите се силни 
на деня означава да попречим над нашата цивилизация да се спусне нощ – от 
онези нощи, пълни с лепкав, злокобен и непрогледен мрак.

*

Слава Богу! и Да чукна на дърво! не са добри приятели. Дори си мисля, че изобщо 
не се познават.

*

На един заек не бива да се казва: „Колко си сладък!”. Може да го приеме буквално.

*

На репаганизацията може да се отговори само с рехристиянизация.

*

Може би единствената истински трагична фигура в най-новата ни история 
е тази на цар Борис. 

2018
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Абсолютната истина

Позволявам си да възразя на едно изречение от предговор към литературо-
ведска книга, което поставя под въпрос наличието на абсолютна истина: аб-
солютна истина има, но тя е въплътена, парадоксална, всеобхватна и екзис-
тенциална. Въплътена: в личността на Христа. Парадоксална: който загуби 
живота си, ще го намери. Всеобхватна: пронизва цялото битие. Екзистенци-
ална: разкрива ти се, когато я възприемеш и я живееш. 

*

Когато бях по-млад, бях склонен да си мисля, че ако двама съпрузи започнат 
да спят отделно, това вероятно е знак за сериозни проблеми в отношения-
та им. В действителността не липсваха такива случаи, а и художествената 
литература ми даваше аргументи в същата посока – например чрез разви-
тието на взаимоотношенията между Иза и Луи от романа Змийско кълбо на 
Мориак; киното пригласяше на литературата.

Сега съм по-склонен да мисля, че зад подобно развитие може да се крият съв-
сем прозаични проблеми – например силното хъркане. И все пак: едно е реали-
змът на остаряващия човек, а друго е да го използваш вместо индулгенция, 
за да се откажеш предварително от всеки опит за преодоляване на почти 
неизбежните с напредването на възрастта предизвикателства.

*

Как да определим вкратце християнската вяра: вървене с Христос (следваме 
Го); в Христос (Той е „пътят и истината и животът” – Иоан. 14: 6); и към Хрис-
тос (към блаженството на вечното пребиваване в Неговото присъствие). 
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ALLEGORIA SACRA
Доц. д-р Мариян Стоядинов, Православен богословски 
факултет на Великотърновския университет
Среща е най-лаконичното обяснение за свещеното изкуство; или по-скоро на 
изкуството, което има свещеното за свой обект. В тази среща всъщност няма 
обект. Има субекти – двама…

Човекът търси Бога – такъв се ражда: търсещ, искащ, гладен и жаден. Но Бог 
винаги го намира първи; Той го е извел от небитието в битие и го познава лично, 
дал му е име и способност да именува всичко останало; дал му е да бъде Негов об-
раз и да стане като Него. Дал му е да твори и най-вече – дал му е пространство 
за среща с Него, в която да въвежда света. Дал му е таланта да разпознава 
Бога в тихия полъх на вятъра (3 Царств. 19:12) и в морската буря (Мат. 8:24)…

Иконописецът, художникът, творецът изобщо – винаги е субект на срещата. 
Той споделя, разкрива тази среща пред останалия свят. Той споделя простран-
ството, в което Бог го е въвел, с всичко, до което се докосват ръцете му и което 
обича сърцето му. Той е граница, която събира – Несътворения и творението, 
сътвореното от Бога и създаваното от човека. Той е свободен да среща епохи, 
времена и дарования и има един дълг – да не оставя пространството за среща 
пусто. В него се срещат минало и бъдеще, в него е настоящето, което нарича-
ме вечност – настоящето на вечно Съществуващия, което Същият – споделя 
щедро… за да не остава никой сам в пространството за среща.

* * *

Проф. д-р Красимир Русев, куратор на изложбата
Проектът ALLEGORIA SACRA (5–29 октомври 2021 г.; галерия на СБХ, ул. „Шипка” 
6, София) започна преди четири години като съпътстваща изложба на Между-
народното биенале на църковните изкуства, което се провежда във Велико 
Търново и представя най-добрите съвременни творби на сакралното изкус-
тво, предназначени за богослужебните нужди на православните общности и 
православния свят. 

Дълги години наблюдавах нашата художествена сцена, където съвременни 
автори третираха тази проблематика през призмата на днешния човек, 
адаптирайки я към настоящето и актуалните въпроси. Под заплахата от 
сблъсък на две култури поех риска да събера в едно общо поле образци от Въз-
раждането и работи на съвременни художници, разглеждащи библейски теми. 
Бях убеден, че едно такова съвместяване ще стане повод за дискусия за мяс-
тото на художника в различните етапи от развитието на обществото ни. А 
също и повод да се потърсят допирните точки и разликите между съвремен-
ния артист и средновековния и възрожденски зограф, тяхната роля и статус 
и механизмите за представяне на художествения продукт. Съвременният 
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художник се занимава със симптоматичната проблематика на днешното об-
щество, темите за властта, смъртта, насилието, паметта, исторически-
те митове и др. Присъствието в ателието е все по-ограничено за сметка 
на социалните мрежи, което прави художника изявена обществена личност и 
му дава възможност да стигне до максимално голяма аудитория. Съвременни-
те автори създават своята лична митология на базата на обкръжаващата 
действителност, филтрирана през „библейски очила”. Това им дава възмож-
ност да построят нов митологичен ред, базиран на паралели между библейс-
ките притчи и конкретни събития от обозримото настояще.

Тази авторска позиция съпоставих с емблематични образци (икони и копир-
ки) на Тревненската иконописна школа от фондовете на държавни галерии, 
съхраняващи това национално богатство. В историческия контекст на 
времето тревненските зографи се изявяват като свободни хора, влюбени в 
багрите и светлината, освободени от ограничените страни на стария ми-
роглед и уверени в смисъла на родолюбивото си дело. Този факт предопредели 
избора ми да се спра точно върху тяхното огромно творчество. Иконите им 
в известен смисъл са революционни, защото в тях единството между сакрал-
но-мистичното начало и пластичната система често се нарушава. Те вече 
не са този праволинеен и респектиращ схоластичен носител на недостижи-
мите истини на свръхбитието. Не можем да избегнем факта, че в рамките 
на канона се появява нещо ново и различно. В този смисъл съвременните и 
възрожденските прочити на библейската тематика намериха логично своя-
та обща платформа.

Имайки този богат визуален материал, конструирах изложбата в някол-
ко сектора, тясно свързани с теми като „Разпятие Христово”, „Възнесение  
Христово”, проблематика, свързана със Сътворението, Апокалипсиса, тема-
та за прошката. Важен момент от съдържанието на експозицията са икон-
ните изображения на светците – „Св. Георги”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Ар-
хангел Михаил”. 

Един от сегментите на изложбата тематично е посветен на Апокалипсиса. В 
исторически план интересът към него може да бъде проследен още от Сред-
новековието и книжнината на богомилите. Работите на художниците Недко 
Буцев и Иво Бистрички разглеждат същата тематика, като залагат изцяло 
на екологичния аспект. Голямоформатният принт „Вълната” на Недко Буцев, 
посветен на темата за потопа, при премиерата си преди 25 години звучеше 
екстравагантно утопично, днес вече внушава тревога, дано след още тол-
кова години да не се окаже пророчески. Работите на Иво Бистрички са селек-
ция на поредица от най-тежките екологични катастрофи, които периодично 
сполетяваха човечеството през последните двадесет години – тема, тол-
кова близка до описанията в Стария завет на катаклизми, променили хода на 
човешката история.

В централния план на експозицията е разположена голямоформатната твор-
ба на проф. Станислав Памукчиев „Преминаване… изтляване… предел… 
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сияние”. Тази знакова картина за съвременното българско изкуство е само 
привидно далеч от каноничната образност, но тематично изследва състоя-
нието на човешката материя, преображенията и сакрализирането ѝ на оп-
ределен етап от нейната трансформация, а този проблем от векове вълну-
ва и занимава теологичната наука. Колоритното решение като концепция е 
вдъхновено от опушените тавани на арбанашките средновековни църкви, 
под чиито пластове прозират мистично образи на светци и ангели, които 
ни благославят в нашия житейски път. На тази работа е съпоставена тема-
тично малкоформатната икона „Възнесение Христово”, изградена с жизнеут-
върждаващия колорит, така характерен за Тревненската школа. Продълже-
ние на темата се явява серията живописни творби „Изчезващи портрети” 
на младия автор Радуил Серафимов. Този асамблаж разглежда изчезването на 
родовата памет – извор, който векове наред ни е държал живи като общност, 
а в по-общ план е засегната и темата за липсата на историческа памет в съв-
ременното ни общество. Патината на времето не може да отнеме нищо от 
вида на двестагодишната мощехранителница, която ни дава средновеков-
ният ракурс към темата. Под ювелирността и изяществото в изработката 
на този ритуален предмет се крие отношението на нашите предци.

Отделен сегмент от изложбата е посветен на Сирни заговезни, важен за Пра-
вославната църква празник, свързан с пречистването на душите, с ритуала 
за прошката като първа крачка към Великия пост. Като център в асамблажа 
представих голямоформатна икона на Христос с благославящ жест, подкре-
пена от две автентични копирки на същата тема. Последните са своеобра-
зен вид матрица, предназначена за репродуциране на този значим елемент от 
изображението. До тях съвсем логично стои творбата на Кольо Карамфилов 
„Благославяне”. Коренно различна е позицията на младия автор Михаил Михай-
лов, който е избрал иронично-саркастичния подход към елементаризирането 
на ритуала от съвременния човек. Актът на бързо придобиване на „индулген-
ция” е материализиран в мащабна акция, ситуирана срещу катедралата „Св. 
Стефан” във Виена, където артистът изписва така очакваното от всички 
„Прощавам ви”. 

На кръста като символ на смъртта и на живота е посветен многопланов 
ансамбъл в ALLEGORIA SACRA. Своеобразен център тук е автентичният дър-
вен триптих „Разпятие” от началото на XX век. Тази олтарна композиция, 
любезно предоставена от православен храм в Северна България, носи вярата 
на хората от следосвобожденска България. В експозицията са представени и 
две автентични копирки на „Разпятие” от Тревненската иконописна школа, 
запечатали характерната за хартията патина на времето. И сякаш като ло-
гично продължение и допълнение към тях е експонираното малкоформатно 
живописно разпятие, изградено с нежния и деликатен колорит на художни-
ка Румен Жеков. В съвременния прочит на тази тема е голямоформатният 
принт на Гергана Змийчарова, който изобразява театрална възстановка на 
сцената „Сваляне от кръста” по картината на Рогир ван дер Вейден, но пер-
сонажът на Христос е подменен с женски образ, в случая авторката. Този на 
пръв поглед скандален акт дава шанс на жената да стане равноправна прено-
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сителка на християнските ценности. В тематичния ансамбъл присъства и 
картината „Пратеникът” на проф. Памукчиев, част от проекта му „Завръ-
щане”. Тази монументална живописна творба, заредена с мощна експресия, 
задава вечните въпроси – откъде идваме, кои сме, накъде отиваме. Пред нея 
е поставена дървената скулптура на румънския автор Василе Иван, носеща 
енергията и наива на фолклорната традиция. Видимо различен е прочитът 
на Михаил Михайлов по тази тема, този път атаката му е срещу големите 
търговски вериги, превърнали се в символ на масовото потребление. В своя-
та акция „Моли се и мълчи” чрез разчертаване на автомобилни клетки с до-
пълнителна кръстна черта авторът находчиво превръща паркинга на тър-
говски обект в гробищен парк. 

В изложбата не е пропуснат и сюжетът на Сътворението, Адам и Ева и 
първородния грях. Представена е вариация върху библейската сцена „Адам 
и Ева”, в която Иво Бистрички припознава старозаветните типажи като 
съвременни в демитологизиращ биографичен фотографски прочит. Същата 
класическа сцена на Албрехт Дюрер е интерпретирана от Красимир Русев и 
превърната в голямоформатна триизмерна сувенирна картичка, толкова 
популярна през 70 години на XX век. В центъра на експозицията е поставено 
изображение на Ева от Михай Балко, която носи отново усещането за наив на 
румънската скулптурна традиция.

Като част от тематичния ансамбъл, посветен на св. Георги, е експонирана 
малкоформатна домашна икона на светеца. Наред с наива, така характерен 
за епохата на Възраждането, в нея откриваме и характеристики на демоно-
логия при изграждането на образа на змея, напомнящи за връзката с фолклора 
и народните митове и предания. 

В двете си творби Калоян Илиев-Кокимото изважда от контекста библейс-
ките светци, като ги поставя в позицията на съвременни персонажи. Авто-
рът подбира фотографии и емблеми от средствата за масова комуникация, 
за да изгради колажните си картини, постигайки ироничен коментар върху 
съвременния еклектичен свят. 

Важно е присъствието в ALLEGORIA SACRA на старопечатните книги, част от 
вековната българска традиция, която има своето място в съкровищницата 
на европейското културно наследство. Автентичните екземпляри на Рибния 
буквар на Петър Берон и Неделника на Софроний Врачански са съхранили отно-
шението през Възраждането към текста и писаното слово. Паралелно с тях е 
експонирана инсталация от ръчни хартии с вградени текстове, изпълнена в 
технологията на водния знак на художника Недко Недков от Добрич.

Изложбата няма претенцията за цялостен прочит върху библейското по-
вествование и образи. Главната ѝ цел е да стопи антагонистичните пред-
разсъдъци в нашето общество, да намери и подчертае общите цели на про-
изведения и школи, създадени в различно време. И колкото и трудно да се 
разчитат кодовете, заложени в някои от произведенията, колкото и голе-
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ми да са различията в идейните платформи, елементът на съзидателност 
се оказва водещ, макар и представен чрез различни езици – тези на възрож-
денските зографи и на съвременния художник.

Искам да изкажа своята благодарност на институциите и техните дирек-
тори за безрезервното съдействие при реализирането на проекта ALLEGORIA 
SACRA: РИМ, Велико Търново, Дирекция „Култура”, Велико Търново, галерия 
„Христо Цокев”, Габрово, Специализирания музей за резбарско и зографско из-
куство, Трявна, фондация „Арт Рустика”, Павликени, Съюза на българските 
художници, София, Църковното настоятелство на храм „Св. Петка” в село 
Мечка, Църковното настоятелство на храм „Св. св. Кирил и Методий” във Ве-
лико Търново.


