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Богословска академия – Волос

ЗА ИДЕОЛОГИЯТА НА „РУСКИЯ 
СВЯТ” КАТО ЛЪЖЕУЧЕНИЕ1

За мира на целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви и за 
единството на всички на Господа да се помолим (из божествената Литургия)

Руската инвазия в Украйна – 24 февруари 2022 г., е историческа заплаха срещу 
един народ, принадлежащ към православната традиция. Още по-тревожен 
за православните вярващи обаче е фактът, че Руската православна църква 
отказва да признае инвазията, вместо което излиза с неясни изявления за не-
обходимостта от мир в контекста на „събитията” и „враговете” в Украйна, 
като подчертава братската връзка между украинския и руския народ като 
части от „Светата Русия” и обвинява злия „Запад” за военните действия, 
дори призовавайки своите общности да се молят по начин, който активно 
насърчава враждебността.

Подкрепата на много членове на епископата на Московската патриаршия за 
войната на президента Владимир Путин срещу Украйна има своите корени 

1  Заглавието на английски език: Declaration on the „Russian World” (Russkii mir) Teaching.

На 13 март т. г. – седмица след началото на военната инвазия на Русия в Ук-
райна, Православната богословска академия във Волос обнародва деклара-
ция, в която остро и богословски обосновано осъжда идеологията за т.нар. 
„Руски свят”, която от доста години се проповядва от държавни, църковни 
(и парацърковни) кръгове в Русия и която – в настоящия момент – е „взета 
на въоръжение” както от президента Владимир Путин и неговото обкръже-
ние, така за съжаление и от патриарх Кирил (Гундяев) и редица йерарси и све-
щенослужители на РПЦ-МП. Според декларацията на Академията във Волос 
идеологията за „Руския свят” е неправославно и нехристиянско учение, ко-
ето в църковно отношение граничи с ерес. Само дни след обнародването на 
Декларацията тя бе подписана от почти всички най-изтъкнати академични 
богослови и православни хуманитарни учени от цял свят, като към края на 
март техният брой надвишава 1200 души. Сред подписалите личат имената 
на Джон Бер, Сергей Чапнин, Джон Хрисавгис, Джордж Демакопулос, Брандън 
Галахар, Павел Гаврилюк, Кирил Ховорун, Пантелис Калайцидис, Васа Ларин, 
Андрю Лаут, Пол Майендорф, Себастиан Брак, Уилям Кавана, Андре Лоеки. От 
българска страна Декларацията е подписана от: проф. Калин Янакиев, проф. 
Георги Каприев и доц. Атанас Славов (от Философския факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски”), от проф. Иван Христов, доц. Светослав Риболов, доц. 
Екатерина Дамянова, гл. ас. Йоанис Каминис, ас. Теодор Аврамов и др. (Бого-
словски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”), както и неколцина свеще-
ници на БПЦ.
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в една форма на православен етноцентричен религиозен фундаментализъм с 
тоталитарен характер, наречен „руски свят” или „русский мир”. Става дума 
за лъжеучение, което привлича мнозина в Православната църква, но също и 
от крайната десница и някои римокатолически и протестантски фундамен-
талисти.

В изказванията си през последните двадесет години Владимир Путин и Мос-
ковският патриарх Кирил (Гундяев) многократно се позовават и развиват 
идеологията на този „Руски свят”. През 2014 г., когато Русия анексира Крим и 
започна прокси война в Донбаския регион на Украйна, до началото на пълнома-
щабната война срещу Украйна днес Путин и патр. Кирил използваха идеоло-
гията на „руския свят” като основно оправдание за инвазията. Според това 
учение съществува наднационална руска сфера или цивилизация, наречена 
„Светая Рус”, която включва Русия, Украйна и Беларус (а понякога Молдова 
и Казахстан), както и руснаци и рускоговорещи по целия свят. Твърди се, че 
този „руски свят” има общ политически център (в Москва), общ духовен цен-
тър (Киев като „майката на всички руснаци”), общ език (руски), обща църква 
(Руската православна църква – Московска патриаршия) и общ патриарх (па-
триарха на Москва), който работи в „съгласие” с общия президент или нацио-
нален лидер (Путин), за да управлява този руски свят, като същевременно 
поддържа обща отделна духовност, етика и култура.

Според това учение срещу „Руския свят” застава корумпираният Запад, во-
ден от Съединените щати и народите от Западна Европа, който Запад е ка-
питулирал пред „либерализма”, „глобализацията”, „християнофобията”, „гей 
правата”, демонстрирани в гей паради, и „войнстващата секуларизация”. 
Срещу Запада и всички онези православни, които са изпаднали в разкол и заб-
луда (като Вселенския патриарх Вартоломей и други поместни православни 
църкви, които го подкрепят), стои Московската патриаршия заедно с Влади-
мир Путин като истински защитници на православното учение, възприема-
но като традиционна етика, строго и праволинейно разбиране на традиция-
та и почитта към Святата Русия.

След интронизацията на патр. Кирил през 2009 г. водещите фигури в Москов-
ска патриаршия, както и представителите на руската държава непрекъсна-
то се придържат към тези принципи, за да преобърнат богословската основа 
на единството между православните. Принципът на етническото организи-
ране на Църквата е осъден на Константинополския събор през 1872 г. Лъже-
учението на етноцентризма е в основата на идеологията на „руския свят”. 
Ако смятаме такива лъжливи принципи за валидни, тогава Православната 
църква престава да бъде Църквата на Евангелието на Иисус Христос, на 
апостолите, на Никео-Константинополския символ на вярата, на Вселенски-
те събори и на отците на Църквата. Тогава църковното единство става в 
същността си невъзможно.

Ето защо ние отхвърляме ереста на „Руския свят” и срамните действия на 
руското правителство да обяви война на Украйна, която произтича от това 
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подло и неоправдано учение със съучастието на Руската православна църква, 
като дълбоко неправославно, нехристиянско, насочено срещу човечеството, 
което е призовано да бъде оправдано, осветено и очистено „в името на Гос-
пода Иисуса и в Божия Дух” (из последованието на Кръщението). Както Русия 
нахлу в Украйна, така и Московската патриаршия на патр. Кирил нахлу в Пра-
вославната църква, например в Африка, причинявайки разделение и раздори, с 
неописуеми загуби не само за тялото, но и за душата, поставяйки под заплаха 
спасението на вярващите.

Изправени пред учението за „Руския свят”, което унищожава и разделя Църк-
вата, и вдъхновени от Евангелието на нашия Господ Иисус Христос и св. Пре-
дание на Неговото Живо Тяло – Православната църква, ние провъзгласяваме и 
изповядваме следните истини:

1. Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, 
Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега 
царството Ми не е оттук (Иоан. 18:36)

Ние потвърждаваме, че божествената цел и изпълнението на историята, 
нейният край, е идването на Царството на нашия Господ Иисус Христос – 
Царство, което се отличава с правда, мир и радост в Светия Дух и което е 
засвидетелствано от Библията, както се тълкува автентично от църков-
ните отци. Това е Царството, което предвкусваме в божествената Литур-
гия: „Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и 
във вечни векове” (божествена Литургия). Това Царство е единствената ос-
нова и власт както за православните, така и за всички християни. За Правос-
лавието като Тяло на Живия Христос няма източник на откровение, никаква 
основа за общност, общество, държава, закон, лична идентичност и учение, 
които да се различават от това, което се разкрива от и чрез нашия Господ 
Иисус Христос и Божия Дух.

Затова ние осъждаме като неправославно и отхвърляме всяко учение, което 
се стреми да замени Царството Божие, видяно от пророците, проповядвано 
и открито от Христос, преподавано от апостолите, прието като мъдрост 
от Църквата, формулирано като догмат от св. отци и преживявано във вся-
ка божествена Литургия, с което и да е царство от този свят, било на Све-
тата Рус или Светата Византия, или на което и да е друго земно царство, 
като по този начин узурпира властта на Самия Христос, Който трябва да 
предаде Царството на Бога и Отца (1 Кор. 15:24), и отрича Божията сила да из-
трие всяка сълза от всяко око (Откр. 21:4). Ние недвусмислено осъждаме всяка 
форма на богословие, което отрича, че християните са чужденци и бежанци 
в този свят (Евр. 13:14), т.е. факта, че „… нашето жителство е на небесата, 
откъдето очакваме и Спасител, нашия Господ Иисус Христос” (Фил. 3:20), че 
християните „… живеят в собствените си страни, но като пришелци. Като 
граждани те споделят всичко с останалите и все пак понасят всичко като 
чужденци. Всяка чужда земя за тях е като тяхна родина и всяко родно място е 
като земя на чужденци” (Послание до Диогнет 5).
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2. Отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу (Мат. 22:21)

Заявяваме, че в очакване на окончателния триумф на Царството Божие ние 
признаваме уникалната и абсолютна власт на нашия Господ Иисус Христос. 
През настоящия век земните владетели осигуряват мир, за да може, ние, Бо-
жият народ „… да прекарваме тих и мирен живот в пълно благочестие и чис-
тота” (1 Тим. 2:2). Въпреки това няма народ, държава или ред на човешкия жи-
вот, които могат да упражняват над нас по-голяма власт от Иисус Христос, 
в Чието име „… всичко небесно, земно и подземно преклони колене” (Фил. 2:10).

Затова ние осъждаме като неправославно и отхвърляме всяко учение, което 
би подчинило Царството Божие, което се проявява в св. Божия Църква, на ко-
ето и да е царство от този свят, като търси оправдание и спасение в други 
църковни или светски управници. Ние категорично отхвърляме всички форми 
на управление, които обожествяват държавата (теокрацията) и поглъщат 
Църквата, лишавайки я от свободата ѝ да се противопоставя пророчески 
срещу всяка несправедливост. Ние също така укоряваме всички онези, кои-
то защитават цезаропапизма, заменяйки своето окончателно покорство на 
разпнатия и възкръсналия Господ с това на всеки лидер, който има власт и 
твърди, че е богопомазан или носи титлата „кесар”, „император”, „цар” или 
„президент”.

3. Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни жен-
ски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса (Гал. 3:28)

Ние потвърждаваме, че разделянето на човечеството на групи въз основа 
на раса, религия, език, националност или всеки друг второстепенен белег на 
човешкото съществуване е характеристика на този несъвършен и грешен 
свят. Следвайки светоотеческата традиция, тези разграничения се опреде-
лят като „различия на плътта” (св. Григорий Богослов, Слова 7, 23). Претен-
цията на една група за превъзходство над друга е характерно зло на подобни 
разделения, което противоречи на Евангелието, където всички са едно и са 
равни в Христа, всички трябва да отговарят пред Него за своите дела и всич-
ки имат достъп до Неговите любов и прошка – не като членове на определени 
социални или етнически групи, а като личности, създадени и родени равни по 
образа и подобието на Бога (Бит. 1:26).

Ето защо ние осъждаме като неправославно и отхвърляме всяко учение, ко-
ето приписва божествен произход или власт, особена святост или чистота 
на отделна местна, национална или етническа идентичност или характери-
зира някоя конкретна култура като особена и божествено предопределена, 
независимо дали е гръцка, руска или румънска, украинска или каквато и да е 
друга.

4. Слушали сте, че бе казано: „обичай ближния си, и мрази врага си”. Аз пък 
ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви прокли-
нат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви 
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обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той 
оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и 
неправедни (Мат. 5:43-45)

Следвайки заповедта на нашия Господ, ние потвърждаваме казаното от св. 
Силуан Атонски, че „… който не обича враговете си, в него не обитава Божия-
та благодат” и че не можем да познаем мира, ако не обичаме нашите врагове. 
Следователно воденето на война е най-доброто доказателство за провал на 
закона на Христовата любов.

Ето защо ние осъждаме като неправославно и отхвърляме всяко учение, което 
насърчава разделението, неверието, омразата и насилието между народи, рели-
гии, деноминации, нации или държави. Освен това ние осъждаме като неправо-
славно и отхвърляме всяко учение, което демонизира или насърчава демонизира-
нето на онези, които една държава или общество смята за „други”, включително 
чужденци, политически и религиозни дисиденти и други социални малцинства, 
които са стигматизирани. Отхвърляме всяко манихейско и гностическо разде-
ление, което би издигнало някоя свещена православна източна култура и нейни-
те православни народи над унизения и неморален „Запад”. Особено обидно е да се 
осъждат други народи чрез специални литургични прошения на Църквата, кои-
то представят членовете на Православната църква и нейните култури като 
духовно осветени в сравнение с плътските, светски „инославни”.

5. Идете и се научете, що значи: „милост искам, а не жертва”. Защото не 
съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние (Мат. 9:13; срв. 
Ос. 6:6; Ис. 1:11-17)

Ние потвърждаваме, че Христос ни призовава като личности и като общнос-
ти да проявяваме милосърдие към бедните, гладните, бездомните, бежа-
нците, мигрантите, болните и страдащите и да търсим справедливост за 
страдащите и бедните. Ако отхвърлим призива на ближния си, ако вместо 
това го бием и ограбваме, оставяйки го окървавен и умиращ край пътя (Прит-
ча за добрия самарянин – Лук. 10:25-37), тогава се водим не от любовта към 
Христос по пътя към Царството Божие, а сме станали врагове на Христос и 
на Неговата Църква. Ние сме призвани не само да се молим за мир, но и да се из-
правим активно и пророчески да осъдим несправедливостта, търсейки мир 
дори с цената на собствения си живот. „Блажени миротворците, защото те 
ще се нарекат синове Божии” (Мат. 5:9). Принасянето на жертва и молитва 
по време на Литургията, докато в същото време отказваме да действаме 
жертвено, се превръща в жертва на осъждане, противно на онова, което се 
принася в Христа (Мат. 5:22-26; 1 Кор. 11:27).

Ето защо ние осъждаме като неправославно и отхвърляме насърчаването на 
духовна „апатия” (успокоение, мълчание) сред вярващите и духовенството 
на Църквата, от патриарха до най-обикновените миряни. Порицаваме онези, 
които се молят за мир, а на дело не допринасят за мира – било от страх, или 
поради липса на вяра.
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6. Тогава Иисус казваше на повярвалите в Него иудеи: ако вие пребъдете в 
словото Ми, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истина-
та ще ви направи свободни (Иоан. 8:31-32)

Ние потвърждаваме, че Иисус призовава Своите ученици не само да научат 
истината, но и да възвестяват истината: „Но думата ви да бъде: да, да; не, 
не; а каквото е повече от това, то е от лукавия” (Мат. 5:37). Пълномащабна 
инвазия в съседна държава от втората по големина военна сила в света не е 
просто „специална военна операция”, „събития” или „конфликт”, или някаква 
друга евфемистична характеристика, употребявана, за да отрече реалност-
та. Това е много повече – пълномащабна военна инвазия, която вече доведе 
до много смъртни случаи сред цивилни и военни, насилствено лишаване от 
права на повече от четиридесет и четири милиона души и разселване и изгна-
ние на повече от два милиона души (според данните) от 13 март 2022 г. Тази 
истина трябва да бъде казана открито, колкото и болезнена да е тя.

Ето защо ние осъждаме като неправославно и отхвърляме всяко учение или 
действие, което отказва да каже истината или активно потиска истината 
за злините, извършвани срещу Евангелието на Христос в Украйна. Ние кате-
горично осъждаме всеки разговор за „братоубийствена война”, „повторение 
на греха на Каин, който уби собствения си брат от завист”, ако тази дискусия 
не признава изрично намерението за убийство и вината на едната страна 
спрямо другата (Откр. 3:15-16).

Ние декларираме, че истините, които защитаваме, и грешките, които осъж-
даме и отхвърляме по-горе като неправославни, се основават на Евангелието 
на Иисус Христос и св. Предание на православната християнска вяра. Зато-
ва призоваваме всички, които приемат тази декларация, да вземат предвид 
тези богословски принципи, когато вземат своите решения в църковната 
политика. Също така молим всички, за които се отнася тази декларация, да 
се върнат към „единството на Духа чрез връзките на мира” (Еф. 4:3).

13 март 2022 г.
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В ПЪРВИТЕ ДНИ НА ВОЙНАТА
Трима духовници от Украйна и един от Русия описват живота 
си след 24 февруари 2022 г., когато започна руската 
инвазия

МОЛИМ СЕ ЗА ПОБЕДАТА
Володимир Малчин, 40 г., свещеник

Днес отслужих литургия в един манастир в Западна Украйна, който е отда-
лечен от нашия дом на един резервоар бензин. Ние вече измерваме разстоя-
нията в бензин. Имах право да заредя най-много 20 литра, преди да тръгна с 
моята съпруга и трите ми деца. За щастие бях напълнил резервоара вечерта 
преди бомбардировките в Киев, които започнаха в 5,30 часа. Живеем в едно 
предградие, откъдето можем да тръгнем на път за десет минути. Събудих 
семейството ми, бързо се облякохме и успяхме да напуснем града, без да по-
паднем в задръстване.

Аз съм свещеник в Киев, при архиепископ Святослав Шевчук, глава на Украин-
ската гръко-католическа църква. Боли ме, че сега съм далеч, ала трябваше да 
заведа децата ни на сигурно място, най-малкото е на четири години. Нашата 
киевска катедрала „Възкресение Христово” междувременно дава подслон на 
хората, чиито домове са разрушени. Подземието ѝ е огромен бункер, обзаве-
ден със столове, матраци и одеяла. Там хората намират също вода и запаси 
от храна. В първата нощ при тях беше нашият архиепископ, който не пожела 
да напусне Киев. Папа Франциск вече му се обади, за да го окуражи.

През 2015 г. катедралата подслоняваше бежанци от Донбас, сега самият аз 
съм бежанец. Ала сигурните места в страната стават все по-малко. Дали ня-
кога ще се върнем в Киев? За да спрат руската армия, нашите войски взривя-
ват големите мостове, по които аз и моето семейство избягахме. 

Гордея се с нашата армия, която се бори храбро срещу безмилостния враг. 
Има ли нещо по-зловещо от това да обстрелваш с ракети жилищни блокове? 
Остава ни само едно – да спечелим войната. По време на протестите на Май-
дана нашата катедрала беше болница, по време на пандемията – имунизацио-
нен център, сега тя е молитвен дом, защитена крепост. Живеем в трагично, 
в историческо време. Вече не се молим за мир, а за победа. А аз моля Европа да 
приеме добронамерено нашите бежанци. И ние сме европейци.
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ПОМАГАМ В БОЛНИЦАТА
Петер Терлецки, 44 г., богослов и свещеник

Аз съм ръководител на Библейския институт в Лвов и гръко-католически 
свещеник. Днес, когато се прибрах вкъщи, отново имаше сирени за въздушна 
опасност. Трябваше да заведа жена ми и нашите шест деца в мазето, както и 
моя тъст и шурея ми с неговата жена, която е бременна, и дъщеря им. Наши-
ят дядо, украинец от Донбас, не се чувстваше добре, за да слезе долу, и оста-
на в къщата заедно с моята тъща.

Цяло щастие е, че построих това мазе в семейната ни къща. Наистина то 
е по-подходящо за картофи, отколкото за хора, още повече че сега в Лвов 
вали сняг. Ние обаче го застлахме с килими и складирахме хранителни запаси. 
Заради децата, които са на възраст между една и четиринайсет години, се 
правим, че всичко е игра. Те получават лакомства и наденички. Ала по-голе-
мите разбират, че всичко е сериозно. Нашата Саломе, която иска да стане 
диригентка и е много музикална, много чувствителна, изобщо не може да 
спи. 

Самият аз не вярвах, че ще има война от такъв мащаб – докато не ме събуди 
воят на сирените и не видях в интернет, че армията на Путин настъпва. 
Помислих, че е фалшив сигнал, защото това, което той прави, е безумие. Та 
никой не взимаше насериозно безкрайните речи на Путин, пълни с истори-
чески полуистини! Но сега ние вече не знаем кой ден от седмицата е, броим 
дните от началото на войната. Забелязах, че днес е неделя, а не само четвър-
тият ден от началото на войната, по това, че трябваше да отслужа света 
Литургия. Когато сме под обстрел, няма атеисти. Освен това работя на доб-
роволни начала във военната болница в Лвов. Събираме лекарства, аз посе-
щавам семейства, в които мъжете са на война. Ние имаме обща мобилизация, 
има също така много доброволци, ала липсват оръжия, муниции. Трябват ни 
защитни каски, бронежилетки, кръвоспиращи медикаменти. Когато гледам 
пленени руски войници, съвсем млади новобранци, които плачат, си мисля: 
Боже мой, та те са деца! Въоръжени деца.

Надявам се, че тази война ще обедини нашите църкви, които още от царско 
време винаги са били инструменти на политиката. На Запада ще кажа: затво-
рете небето над нашата страна! Помислете за това, че Украйна има седем 
ядрени централи. Какво ще стане, ако ракета уцели някоя от тях? Моля ви, 
спрете тази война!
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ПРОПОВЯДВАМ ЛЮБОВ
Клеменс Пикел, 60 г., епископ

Аз съм епископ от Католическата църква в руския град Саратов, където в пос-
ледните дни пристигнаха първите 510 бежанци от Украйна. Ние се грижим за 
тях. Не, не са само руснаци, има и украинци, и смесени семейства. Хиляди бежанци 
вече преминаха през нашата епархия, която се простира от Каспийско до Черно 
море и обхваща три часови зони. Държавата води тези хора от Украйна в Русия. 
Първоначалната държавна помощ от 10 000 рубли (105 евро) скоро ще свърши.

Как съм станал епископ тук? Произхождам от Саксония, роден съм в 1961 – 
годината, когато е построена Берлинската стена. След падането ѝ, обзет 
от младежка дързост, исках да отида някъде, където има нужда от помощ. 
Така през 1990 г. пристигнах в Съветския съюз. Знаех, че там хората от дълго 
време очакват да дойде свещеник – повечето духовници са избити или от-
влечени по времето на сталинизма. През 1991 г. пристигнах в град Маркс, Са-
ратовска област, където в радиус от хиляда километра бях единственият 
католически свещеник сред 50 милиона души. Когато исках да се изповядам, 
трябваше да летя до Москва. Днес съм епископ на епархия, която е четири 
пъти по-голяма от Германия. Сега имаме четиридесет свещеници. Моята 
епископска църква „Св. св. Петър и Павел” в Саратов всъщност е църквичка 
със само сто места, но единствено с волните пожертвования, без дарения 
от чужбина, не можем да осигурим дори отоплението ѝ. 

Ала сега се радвам, че с нашите хора мога да организирам хуманитарна помощ. 
И се моля! И за тези, които действат без мисъл и разум. И за всички войници. 
През март ние се молим девет дни и девет нощи за мир. Цялата руска епис-
копска конференция единодушно е за мир. Това, че вече не идват самолети 
от Запада, е тъжно заради контактите, ала чувството за клаустрофобия 
тук не идва толкова бързо. Повече съм загрижен заради нашата зависимост 
от дарения, щом вече не могат да се превеждат средства. Но парите не са 
най-важното! За бедната община е добре да помага на бедните. А като хрис-
тияни винаги можем да се съпротивляваме на враждебността, подклаждана 
между народите. Какво проповядвам днес по време на служба? Трудно е и въп-
реки това съвсем просто: Бог е любовта! И обича еднакво всички. Амин. 

ЦЪРКВАТА Е ПРИ ХОРАТА
Володимир Груца, викариен епископ в Лвов, отец редемпторист, 46 г.

Преди правехме много планове и стратегии за седмици, за години напред, а 
сега нощем очакваме да дойде утрото. Вчера в нашата катедрала имахме мо-
литвена вечер, както винаги в първия петък от месеца. Дойдоха относител-
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но много хора, въпреки че от 22 часа започва комендантският час. В началото 
бяха потиснати, тъжни, имахме служба, молихме се и после хората се усмих-
наха. Това е силата на молитвата и на светите Дарове! Това е единството 
с Бога! Дори да е последният ден от живота ни, трябва да го отпразнуваме, 
да облечем хубави дрехи, да сложим трапеза и да се радваме. Какво друго да 
правим? Да седим с телефона и да слушаме лоши новини? Могат да разрушат 
сградите, градовете, църквите, ала вярата на хората никой не може да раз-
руши. Украйна ще я има, докато съществува поне един украинец! 

Когато човешките сили отказват, тогава идват ангелите. Архангел Михаил 
е патрон на Киев и ние живеем с надеждата, че той ще простре крилата си 
над града. 

В началото на войната нашите свещеници доста се притесняваха, преди 
всичко защото имат семейства и малки деца, които се плашат от сирените. 
Затова се опитаха да ги изведат от Украйна, при познати. И сега всички све-
щеници са тук, при хората, и казват, че им е по-спокойно. Днес виждаме колко 
е важна ролята на Църквата в украинското общество. Всичко се върти око-
ло енорията – снабдяването, комуникацията, настаняването на бежанците. 
Когато нещо се случи, всички търсят свещеника. В нашите енории е оживено, 
Църквата продължава да е при хората. В Лвов имаме много нови храмове – с 
подземия, където хората идват просто за да са заедно. През деня сме много 
заети. Понякога при мен е като в информационен център – питат ме какво 
да правят с лекарствата, с храните и аз насочвам, тъй като познавам много 
хора в институциите, в болниците. Вече имаме добре развита мрежа, в коя-
то Църквата играе важна роля. Казват ни, че трябва да бягаме – ала тук хо-
рата се нуждаят от нас. 

Свещеници, които са преживели гоненията след Втората световна война, 
когато Църквата е била в немилост, разказват каква е била основната зада-
ча на пастирската грижа – просто да е тук. Когато хората заживеят добре, 
забравят за Църквата, критикуват свещениците. Но когато им е зле, душе-
попечението е тук. Да, Църквата помага социално, но тя не е само социален 
институт, важна е силата на светите Дарове. Така хората получават под-
крепа, за да извървят тежкия път. И въпреки цялото зло не бива да проклина-
ме враговете. Защото и в последния миг човек може да се обърне, а нас всички 
ще ни съди Бог. Който сее зло, ще загине от зло. 

От в. Цайт и Католическата новинарска агенция на Австрия

Превод от немски: Людмила Димова
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Александър Смочевски

„СВЕЩЕНА ВОЙНА” И СВЕЩЕНИ 
КАНОНИ

1. Мъченици ли са падналите на бойното поле?

През Х век, по времето на византийския император Никифор Фока (963–969), 
се появява една странна инициатива. Прави се първи по рода си опит за при-
числяване на падналите воини на пòле брàни към лика на светиите мъченици. 
Това законодателно нововъведение от страна на императора войнолюбец 
среща смелия и организиран отпор на Църквата в лицето на патриарх Поли-
евкт и на Светия синод на Константинополската патриаршия. Този опит 
бил посрещнат отрицателно от патриарха и от епископите и поради това им-
ператорът бил принуден да оттегли проекта си.1 Вероятно опитът на Фока 
е продиктуван от убеждението му, че по този начин ще мотивира своите 
войници, които, очаквайки небесната награда и знаейки, че техните събратя 
са признати от Църквата за мъченици, ще се бият безстрашно и самоотвер-
жено срещу врага. Още повече че много често по онова време враговете на 
Византийската империя били същевременно и врагове на християнството 
(арабски, руски, персийски племена и др.). Следователно, ако Църквата при-
числи към светиите загиналите воини, то това автоматично би придало 
свещен характер на военното дело, би „осветило” войната, би способствало 
за официализирането и легализирането на идеологемата за „свещена война”.

Ето как византийският тълкувател на свещените канони Матей Властар 
(XIV век) описва случилото се по времето на император Никифор II (Х век): 

Когато той започнал да принуждава Църквата да издаде закон, тъй щото пад-
налите по време на война да бъдат почитани наравно със светите мъченици и 
както тях да бъдат възхвалявани с песни и тържествени празници, тогаваш-
ните предстоятели на Църквата, след като подир дълго увещаване не успели 

1  Vasiliev A., Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας 324 – 1453, Ἀθήνα, 2006, σ. 418.

Александър Смочевски е магистър по история на философията (2012) и по 
теология (2014) от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Док-
торант по канонично право в Богословския факултет на Солунския Ари-
стотелев университет.
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да убедят императора, че неговото нареждане не е благочестиво, най-накрая 
се възползвали от това правило [к. 13 на свети Василий Велики], казвайки: Как 
е възможно падналите по време на войните да бъдат причислени към мъченици-
те, след като Василий Велики ги отлъчва за три години от светите тайнства, 
имайки „нечисти ръце”? И така отблъснали те натиска на императора.

А когато различни свещеници и епископи изповядали пред събора, че са воювали 
и мнозина били убили, Свещеният и божествен събор, следвайки това правило, 
както и правило 55 на същия светец ... и изреждайки всичко казано по въпроса в 
божественото Писание, решил да ги възпре от свещенодействие2, макар че ня-
кои от тях, които били от воинския чин, не се съгласили с отците на този събор.3 

Позовавайки се на правило 13 на свети Василий Велики, Църквата отхвърли-
ла искането на император Никифор Фока. Без съмнение при това тя е имала 
предвид и древното законоположение, според което в случай на противоре-
чие между свещените канони на Църквата и светските закони на Римската 
държава предимство имат свещените канони.4 Константинополската църк-
ва, която често пъти – кога заслужено, кога не съвсем – бива обвинявана, че 
векове наред е била просто инструмент за реализиране на геополитически-
те цели на византийската имперска машина, се противопоставила на всесил-
ния василевс, отстоявайки не просто своята независимост, а преди всичко 
непреходната, вечна богословска истина, въплътена в свещените кано-
ни на Църквата. Позовавайки се на един канон на свети Василий Велики, 
Църквата по същество отхвърлила по най-категоричен начин етатист-
ката концепция за „свещена война”, която императорът се опитвал да 
наложи.5

2. Канон 13 на свети Василий Велики

Канон 13 на свети Василий Велики (к. 13/Вас.) е откъс, взет от първото ка-
нонично послание (писмо № 188) до свети Амфилохий, епископ Иконийски, и е 
посветен на темата за убийствата във време на отбранителна (защитна) 

2  Извършилият убийство не може да свещенодейства, нито да бъде свещеник. Вж. напр. съответния 
коментар на Зонара: Ράλλης, Γ. – Μ. Ποτλῆς, Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, τῶν τε ἁγίων καὶ πανεφήμων 
Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἱερῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ Τοπικῶν Συνόδων καὶ τῶν κατὰ μέρος ἁγίων Πατέρων, Атина, 
11852 – 1859 (фототипно издание, Атина: «Γρηγόρη», 21992; Солун: «Ρηγοπούλου», 2002), τόμ. 4, σ. 317. [Нався-
къде по-надолу съкратено: ΡΠΣ.]
3  ΡΠΣ, τόμ. 6, σ. 492. Няколко са историческите извори, които ни осведомяват за опита на Никифор Фока 
за признаване на загиналите воини за мъченици: Хрониката на Йоан Скилица, Историята на Йоан Зонара, 
коментарите на Зонара и Валсамон към к. 13 на свети Василий Велики, Летописната книга на Михаил Глика, 
както и вече споменатия титул от Синтагмата на Матей Властар.
4  Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηὸς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας, ἤτοι ἅπαντες οἱ 
Ἱεροὶ καὶ Θεῖοι Κανόνες, ἑρμηνευόμενοι (ὑπὸ) Ἀγαπίου ἱερομονάχου [(Λεονάρδου) Ἀσημάκη] καὶ Νικοδήμου μοναχοῦ, 
[Λειψία 1801], Ἀθῆναι, 1993, с. ιθ΄, а също така с. 31, бел. 1: „гражданските закони, които противоречат на 
свещените канони, са невалидни”. 
5  В църковната история намираме отделни случаи на отци на Църквата, които застъпват противопо-
ложна позиция. Например св. Симеон Солунски (XV век) заявява, че ще отлъчи от Църквата тези, които дори 
само помислят да се предадат доброволно в ръцете на турците, а пък онези, които загинат във време на 
война, те ще се уподобят на мъченици за вярата. Πουλῆς Γ., Οἱ ἀπόψεις τοῦ Ἁγίου Συμεών, Μητροπολίτη Θεσσαλονί-
κης, γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀδικήματα. Ἱστορικὴ προσέγγιση, διδακτορικὴ διατριβή, Θεσσαλονίκη, 1998, σ. 77 κ.ἑξ.
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война, която се извършва в името на опазването на благочестието и цело-
мъдрието (онези, които се отбраняват за целомъдрието и благочестието).6 
Извършилите при тези обстоятелства убийство свети Василий съветва 
(да посъветваме) да бъдат лишавани от свето Причастие за три години, а 
не за десет години, както е в случая с непредумишлените (неволни) убийци.7

Въпросното правило на свети Василий Велики получава вселенски (общоцър-
ковен) авторитет, приложение и признание чрез к. 2 на Пето-Шестия (Трул-
ски) вселенски събор (691).8

Канон 13 на свети Василий Велики
( = Писмо 188, „До Амфилохий относно каноните”)

Τοὺς ἐν πολέμοις φόνους οἱ Πατέρες 
ἡμῶν, ἐν τοῖς φόνοις οὐκ ἐλογίσαντο, 
ἐμοὶ δοκεῖ, συγγνώμην διδόντες τοῖς ὑπὲρ 
σωφροσύνης καὶ εὐσεβείας ἀμυνομένοις. 
Τάχα δὲ καλῶς ἔχει συμβουλεύειν, ὡς 
τὰς χεῖρας μὴ καθαρούς, τριῶν ἐτῶν τῆς 
κοινωνίας μόνης ἀπέχεσθαι.9

Както ми се струва, нашите отци не 
са смятали убийствата, извършени 
във време на война, за убийства, 
а са прощавали на онези, които се 
отбраняват за целомъдрието и 
благочестието. Добре е може би 
да посъветваме такива, имайки 
нечисти ръце, да се въздържат от 
причастяване само за три години.

Нека да се спрем накратко на следните изрази, които намираме в текста на 
настоящото правило: „нашите отци”, „убийствата, извършени във време на 
война”, както и на думите „целомъдрие” и „благочестие”.

2.1. „Нашите отци”

Под израза „нашите отци” св. Василий има предвид преди всичко свети Ата-
насий Велики, който в своето писмо (послание) до Амун излага своето учение 
за мотивацията (вътрешния подтик, осъзнатостта) на дадена постъпка.10 
Така, между другото, се спира съвсем накратко и върху темата за убийство-
то, извършено във време на война.

6  Вж. съответните пространни каноничноправни анализи на архим. Кирил Костопулос в: Κωστόπουλος 
Κ. (ἀρχιμ.), Περὶ τὴν ὁρολογία τῶν ἱερῶν κανόνων τοῦ Μ. Βασιλείου ὑπὸ τὸ φῶς καὶ τοῦ λοιποῦ ἔργου του. Διδακτορικὴ 
διατριβή, Ἀθήνα, 2009, σ. 173-178. Κωστόπουλος Κ. (ἀρχιμ.), Ἡ πολυμορφία τοῦ φόνου στοὺς ἱεροὺς κανόνες, σειρὰ «Νο-
μοκανονικὴ βιβλιοθήκη» ἀριθμ. 32, Θεσσαλονίκη-Κατερίνη, 2015, σ. 42-49. 
7  Срв. к. 57 на свети Василий Велики: Извършилият неумишлено убийство да бъде извън общение за десет 
години... ΡΠΣ, τόμ. 4, σ. 215.
8  ΡΠΣ, τόμ. 2, σ. 309. Срв. Μενεβίσογλου Π. (μητρ.), Ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ εἰς τοὺς κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
Στοκχόλμη, 1990, σ. 556. 
9  Κανὼν ΙΓ΄ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (= Ἐπιστολὴ 188, «Ἀμφιλοχίῳ περὶ κανόνων»). ΡΠΣ, τόμ. 4, σ. 131.
10  Същият въпрос се засяга от св. Григорий Нисийски в неговия к. 5 (= Канонично послание до Литой, епис-
коп Мелитински). ΡΠΣ, τόμ. 4, σ. 314-317.
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Откъс от канон 1 на свети Атанасий Велики
( = Писмо до подвижника Амун)

[...] Οἷον φονεύειν οὐκ ἔξεστιν, ἀλλ' ἐν 
πολέμῳ ἀναιρεῖν τοὺς ἀντιπάλους, καὶ 
ἔννομον, καὶ ἐπαίνου ἄξιον. Οὕτω γοῦν 
καὶ τιμῶν μεγάλων οἱ κατὰ πόλεμον 
ἀριστεύσαντες ἀξιοῦνται, καὶ στῆλαι 
τούτων ἐγείρονται κηρύττουσαι τὰ 
κατορθώματα. ῞Ωστε τὸ αὐτό, κατά τι μὲν 
καὶ κατὰ καιρόν, οὐκ ἔξεστι, κατά τι δὲ καὶ 
εὐκαίρως, ἀφίεταί τε καὶ συγκεχώρηται. 
[...]11

Както например да се убива не е 
позволено, но във време на война 
да унищожаваш противника е и 
законно, и достойно за похвала. 
Затова преуспелите във войната 
се удостояват с големи почести, 
а и статуи им се издигат, с които 
се възхваляват завоеванията им. 
Така че това, което в един случай 
и в дадено време не е позволено, то 
в друг случай и в подходящо време е 
допустимо и е простимо.

Изразът „подходящо време” свидетелства, че става дума за особено време, 
за извънредно време, бихме казали, за време извън обичайното време, за време 
извън времето. В друго време, в „обикновено” (мирно) време, подобно поведе-
ние би било недопустимо и непростимо. На пръв поглед обаче изглежда така, 
сякаш в цитирания откъс свети Атанасий насърчава или подкрепя всеки вид 
война, сякаш възхвалява войната като такава. Със своето правило Василий 
Велики доказва тъкмо противното – не, не всяка война е справедлива и не при 
всяка война убийството е простимо. В своето правило свети Василий Вели-
ки тълкува и допълва казаното от Атанасий Александрийски. 

2.2. „Убийствата, извършени във време на война”

В к. 13 се подчертава снизходителността12, която следва да се проявява 
спрямо тези, които са извършили убийство във време на отбранителна вой-
на, доколкото такова убийство е извършено заради благочестието и цело-
мъдрието. Светият отец съветва в такъв случай да се налага епитимия от 
тригодишно отлъчване от свето Причастие. При това става дума за съвет, 
за препоръка.

Не стоят така нещата обаче в случай на нападателна война. В своето пр. 8, 
чиято централна тема е разликата между умишлено и неумишлено убийство 
с оглед на мотивите, свети Василий Велики прави ясна разлика между убийс-
тва, извършени при самоотбрана, и убийства, извършени при нападение, при 

11  Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ κανόνος Α΄ τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου (= «Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀμμοὺν μονάζοντα»). ΡΠΣ, τόμ. 4, σ. 69 
= PG, 26, 1173B. 
12  Василий Велики проявява много голямо разбиране в онези случаи, в които извършеното е било неизбеж-
но. За снизходителността и човеколюбието в каноничната антропология и богословие на свети Василий 
Велики вж. повече у: Κοτσώνης Ι. (по-късно Атински архиепископ), «Τὸ ‘φιλάνθρωπον’ εἰς τοὺς κανόνας τοῦ Μεγ. 
Βασιλείου», Ἀκτῖνες, ἀριθ. 156 (1955), σ. 14-20. Κοτσώνης Ι. (по-късно Атински архиепископ), «Τὸ χριστιανικὸν ‘φι-
λάνθρωπον’ καὶ οἱ ἱ. κανόνες τῆς Ἐκκλησίας», Ἀκτῖνες, ἀριθ. 162 (1955), σ. 289-295. Димитров Д. (прот.), „Акривия 
и икономия в правилата на св. Василий Велики”, сб. Christianitas, Historia, Metaphysica. Изследвания в чест на 
проф. Калин Янакиев, София, 2016, с. 59-70.
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нападателни нашествия и войни, тъй като вторите са лишени от онова оп-
равдание и основание, което намираме при първите:

Умишлено убийство също в пълния смисъл на думата и без съмнение е например 
убийството, извършено от разбойници и при военни походи; защото разбойни-
ците убиват, за да заграбят парите, опитвайки се да избегнат наказанието, 
докато във войните убиват не с цел да уплашат, нито с цел да донесат цело-
мъдрие, но с очевидния мотив да унищожат противниците.13

Противно на нападателната (експанзионистична) война, за която се гово-
ри в к. 8, отбраняващият се използва насилие под формата на необходима и 
неизбежна лична (само)защита. Нещо повече: отбранителната (защитна) 
война не е война в същинския смисъл на думата, а е именно самозащита, 
запазване на собствения живот, но и на живота на непосредствения бли-
жен – членове на семейството, роднини, съседи, съграждани, сънародници. 
Самозащитата в отбранителната война не бива да се разбира в тесния 
смисъл на индивидуална самоотбрана (запазване на собствения живот), а 
именно като закрила на ближния, като форма на саможертва в името на 
застрашения живот, чест и имущество на ближния, т.е. на общността.

Според някои канонолози14, които се основават главно на коментарите на 
класическите византийски тълкуватели, тригодишната епитимия, за коя-
то се говори в к. 13 на св. Василий, никога не се е утвърдила в църковната 
практика15, която в случая е прилагала по-снизходителния подход на св. Ата-
насий Велики. Навярно предвидената тригодишна епитимия е действала де-
мотивиращо на войниците, които, боейки се от това да не оцапат ръцете 
си с кръв и така да бъдат лишени от св. Причастие, са изменяли на своя воин-
ски дълг. От друга страна, както подчертават Зонара и Валсамон, в случая 
светият отец съветва, а не заповядва, нито задължава.16

Трябва да се подчертае, че убийството е зло – независимо от контекста. То 
е зло по определение. Тук не става дума за „оправдание на злото”, за някаква 
всеобхватна етическа (или „каноническа”) теодицея, а просто за проява на 
разбиране, човеколюбие, милост и снизхождение от страна на Църквата. Въ-
просното правило още веднъж свидетелства за факта, че в каноничното 
Предание на Църквата дадено поведение или деяние не се оценява само от-
към неговата обективна (обективирана) страна, както това се случва при 

13  ΡΠΣ, τόμ. 4, σ. 114.
14  Милаш Н. (еп.), Црквено Казнено Право, Мостар, 1911, с. 436-437. Παναγιωτάκος Π., Σύστημα τοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Δικαίου κατὰ τὴν ἐν Ἑλλάδι ἰσχὺν αὐτοῦ. Τόμ. Γ΄. Τὸ Ποινικὸν Δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη, 1999, σ. 527. Ράλλης 
Κ., Ποινικὸν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη, 1998, σ. 217.
15  Има, разбира се, и изключения. Така например Константинополският патриарх Лука Хрисоверг (1169), из-
вестен канонолог на Църквата, заедно със своя Свети синод, преразглежда решението на архиерей, който 
не наложил полагащата се по акривия епитимия на войник, извършил убийства във военно време. Патри-
арх Лука и председателстваният от него Синод решили да наложат полагащото се наказание на войника, 
а оневинилият го архиерей също бил наказан – с „аргос”, т.е. запрещение от свещенослужение за известно 
време. Λουκᾶς Χρυσοβέργης, Περὶ ἑκουσίου φόνου, PG, 119, 781B. 
16  ΡΠΣ, τόμ. 4, σ. 131.
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държавното (наказателно) право, а се изследва в неговата цялост, вкл. мо-
тивацията за него – вътрешният подтик, склонността и наклонността, 
желателната страна, волята. Каноничното право на Църквата е антропо-
логично и антропоцентрично, понеже е сотириологично и есхатологично. За-
това и свети Василий подчертава, че „светите отци” (в случая, както казах-
ме по-горе, става дума за св. Атанасий Велики17) са прощавали на онези, които 
се отбраняват за целомъдрието и благочестието.

2.3. „Целомъдрие”

Тук под „целомъдрие” се има предвид: а) в тесен смисъл – въздържането от 
плътски прегрешения, чистотата и нравствената неопетненост на верни-
те, както и б) в широк смисъл – тяхната способност сами да избират (съзна-
телен свободен избор). Онези, които се отбраняват, за да опазят целомъд-
рието си и целомъдрието на своите ближни, те, дори да извършат убийство 
при самоотбрана, заслужават да получат прошка. Както коментира визан-
тийският канонолог Йоан Зонара: защото, ако варварите [= не-византийци-
те] завладеят, то нито благочестие ще има, нито целомъдрие; понеже те ще 
потъпчат благочестието, държейки на своите собствени свещени неща [на 
своята „религия”], а пък никой не ще бъде оставен да живее целомъдрено, тъй 
като всички ще бъдат принудени да живеят като тях.18

Между другото, именно такъв е резултатът (ако не и скритата цел) на много 
от войните: не просто унищожаването на другия, а подчиняването му, нещо 
повече – принуждаването му да живее по начина, по който живее страната 
завоевател (културен империализъм).

Но нека да обърнем внимание на значението на думата „целомъдрие”. Св. Ва-
силий пише в едно свое писмо до св. Григорий Богослов, давайки пример със 
старозаветния образ на Йосиф Прекрасни: А любителят на целомъдрието 
постоянно разгръща историята за Йосиф и се поучва от неговите целомъдре-
ни постъпки.19 Йосифовото целомъдрие надхвърля смисъла на плътското 
въздържание и се превръща в нещо повече: в символ на духовна свобода и 
независимост, т.е. в способност за неповлиян (непоробен) от греха и от 
неговите носители живот. Неслучайно на църковнославянски език думата 
σωφροσύνη, която в случая светият отец използва, се превежда като „це-
ломýдрие”, но и като „любомýдрие”, като първото означава „разсъдливост, 
здравомислие, здрав разум”, „непорочност”, а второто – „благоразумие, 
благочестие”.20 В Шестоднева същата дума е редоположена в следната се-
мантична верига: „целомъдрие” – „справедливост” – „мъжество” – „разум-
ност”.21

17  Πηδάλιον, σ. 599. Милаш Н. (еп.), Црквено Казнено Право, с. 436.
18  ΡΠΣ, τόμ. 4, σ. 132.
19  „Писмо 2 до св. Григорий Богослов”, PG, 32, 228C. Срв. Бит. 37-50.
20  Гръцко-църковнославянски речник, съст. Ив. Христов, Света гора, 2019, с. 807.
21  „Беседи върху Шестоднева”, беседа 9, PG, 29, 196C.
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Следователно защитата на „целомъдрието” във време на война е защита на 
способността за свободно вземане на решения, защита на здравия разум, а по 
този начин служи на справедливостта, която е в неразривна връзка с богода-
руваната свобода на човека.

2.4. „Благочестие”

Какво означава защитата на благочестието? 

Благочестието е богопочитание22, святост, а не формално (номинално) бла-
гочестие23 и затова трябва да се пази на всяка цена.

За свети Василий благочестието е всъщност онова поведение на христия-
нина, което съответства, следва и произтича от изповеданието на вяра-
та, което той дава при своето кръщение (срв. к. 91 на св. Василий Велики).24 В 
този смисъл благочестие е правилната вяра и намиращите се в съзвучие с нея 
правилни постъпки, както и обратното25.

Тук заслужава да отбележим, че думата εὐσέβεια, която е употребена в случая, 
традиционно се превежда на латински език в каноничноправните (а и не само) 
текстове с думата religio.26 Оттук можем да обобщим, че защитата на бла-
гочестието е защита на вярата, на вероизповеданието и на свободното му 
изповядване и практикуване.

2.5. Обобщение

Канон 13 на свети Василий Велики е израз на снизходителността на Църква-
та, която трябва да се проявява спрямо онези, които са извършили убийство 
във време на отбранителна война, доколкото то е извършено не по собст-
вена инициатива на извършителя, а при особени обстоятелства и поради 
особени причини. Запазването на свободата, на благочестието и на добрите 
нрави, които благочестието изисква, както и защитата на непосредстве-
ния ближен, допускат (а понякога и налагат) отнемането на живота на напа-
дателя в състояние на война.27

Но дори в посочения случай извършилият убийство не може да бъде напълно 
чист („имайки нечисти ръце”). Неизбежността на убийството при самозащи-

22  „Благочестието е наука за почитане на Бога.” Suidae Lexicon, Х век. 
23  Вж. к. 90 на св. Василий Велики. ΡΠΣ, τόμ. 4, σ. 278.
24  ΡΠΣ, τόμ. 4, σ. 286-287. Канон 91 на св. Василий Велики е откъс от неговия трактат За Светия Дух.
25  Μπούμης Π., Ἡ ἀκρίβεια καὶ ἡ ἀλήθεια τῶν ἱερῶν κανόνων (Ἐπιστασία-ἑρμηνευτικὸν γύμνασμα ἐπὶ τῶν 91ου καὶ 92ου 
κανόνων τοῦ Μ. Βασιλείου), Κατερίνη, 1996, σ. 125.
26  Вж. напр.: Hederici B., Lexicon Graeco-Latinum et Latino-Graecum, Romae, 1832, p. 544.
27  При тези условия крайното насилие представлява форма на необходимо противодействие на лицето, за-
плашвано неминуемо с неправедно и реално нападение, т.е. налага се заради индивидуална защита да се на-
падне нападателят... Παναγιωτάκος Π., Σύστημα, σ. 143. Вж. също: Ἐμμανουὴλ (Μητρ. Κῶ), «Τὸ δίκαιον τῆς ἀμύνης 
ἀπὸ Χριστιανικῆς σκοπιᾶς», Ἀρχεῖον Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Κανονικοῦ Δικαίου, 2 (1953), σ. 105-124. Πουλῆς Γ., Ἡ ἄσκηση 
βίας στὴν ἄμυνα καὶ στὸν πόλεμο κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Δίκαιο, Θεσσαλονίκη, 1990. 
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та не освещава акта на убийството, нито превръща отбранителната 
война в „свещена война”, а служи единствено като достатъчно канонично 
основание за снизходително отношение на Църквата към неговия извърши-
тел.

3. Идеологемата „свещена война”

Ако във франко-латинския Запад идеята за „свещена война” се припокрива ис-
торически с кръстоносните походи28, а в арабо-мюсюлманския Изток това е 
т.нар. „джихад”29, то в православния (имперски, а по-късно национален) Изток 
отсъства официална богословска доктрина за „свещена война”. Намираме иде-
ята за „свещена война” само в отделни случаи, най-вече като апологетична 
мотивация на войната в периодите на най-голяма подчиненост (зависимост) 
на Църквата от държавата. Като първи по време изразител на идеята за „све-
щена война” в Източната римска империя обикновено се сочи арианстващият 
епископ („полуарианин”) Евсевий Кесарийски30 – идеологически вдъхновител на 
император Константин Велики. По-късните исторически прояви на идеята за 
„свещена война” също са свързани с политически режими на силна зависимост 
на Църквата от държавата, на почти пълната ѝ подчиненост: при император 
Лъв ΙΙΙ Сириец (717–741)31, при император Никифор II Фока (963–969)32, а в постви-
зантийски контекст – това са апологетичните ореоли около руско-турските 
войни (10 на брой, от 1672 до 1878 г.), но преди всичко двете големи „свещени 
войни” на Русия: първата отечествена (1812) – срещу Наполеон, и втората [ве-
лика] отечествена (1941–1945) – срещу германския нацизъм („хитлерофашизъм”).

28  Някои основни характерни черти на кръстоносните походи, разбирани като „свещени войни”, са следни-
те: 1) тяхна декларирана цел е освобождаването на Светите земи от мюсюлманите, защита и освобождение 
на източните християни, възмездие за светотатството, сторено от неверниците; 2) „свещената война” 
има божествен произход и вдъхновение – в случая с кръстоносните походи това е благословението на Рим-
ския папа; 3) външен символ на кръстоносните походи е кръстът, който кръстоносците носят пришит на 
своите рамене; 4) участието в кръстоносните походи осигурява прошка за греховете и освобождаване от 
наложените епитимии; 5) кръстоносецът, който загива по време на поход, бива признат за мъченик и е при-
числен към лика на светиите; 6) Бог пази Своите кръстоносци, но само верните и благочестивите – нужна е 
молитва, пост, изповед, а понякога се позволява и причастие; 7) клириците стоят начело на кръстоносния 
поход, облечени със своите одежди, държейки кръст, но самите те не воюват; 8) често пъти кръстоносни-
те походи се свързват иносказателно с известни старозаветни събития; 9) историята на кръстоносните 
походи е изпълнена с чудесни събития и знамения, изгражда се цялостна митология; 10) кръстоносните похо-
ди са форма на нападателна война. Κόλια-Δερμιτζάκη, Ὁ βυζαντινὸς «ἱερὸς πόλεμος», Ἀθήνα, 1991, σ. 53-66.
29  „Свещената война” (Jihād) според ислямското право е постоянната борба на мюсюлманина за привли-
чането на немюсюлманския свят към вярата в истинския Бог и в неговия пратеник Мохамед. „Свещената 
война” се води с четири средства: език, сърце, ръка, меч. Khouri R., Ἄραβες καὶ Βυζαντινοί. Τὸ πρόβλημα τῶν 
αἰχμαλώτων πολέμου, διδακτορικὴ διατριβή, Θεσσαλονίκη, 1983, σ. 18. 
30  Κόλια-Δερμιτζάκη, Ὁ βυζαντινὸς «ἱερὸς πόλεμος», σ. 83 ἑξ.
31  Автор на самоопределението: Аз съм Император и Свещеник. Вж. Папатомас Гр. (понастоящем Перис-
терски митр.), Съвременни и бъдещи предизвикателства пред Православната църква (Исторически, еклиси-
ологичен и каноничен подход), Солун-Катерини, 2019, с. 234.
32  Както свидетелства летописецът Йоан Скилица, по времето на Никифор никой не можел да бъде из-
биран или издиган за епископ без мнението на императора. Освен това той се опитал да сложи ръка върху 
имуществото на починали епископи, а със своя новела от 964 г. император Никифор Фока отнема немалка 
част от манастирските недвижимости. Καραγιαννόπουλος Ι., Ἱστορία Βυζαντινοῦ Κράτους. Τόμος Β΄. Ἱστορία μέ-
σης βυζαντινῆς περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη – Ἀθῆναι, 1976, σ. 402-493. Φειδᾶς Βλ., Ἐκκλησιστικὴ Ἱστορία Β΄. Ἀπὸ 
τὴν Εἰκονομαχία μέχρι τὴ Μεταρρύθμιση, Ἀθήνα 1998, σ. 161.
Подробна биография на император Никифор в: Schlumberger G., Un empereur byzantin au dixième siècle, Nicéphore 
Phocas, Paris, 1890. 
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Вместо за „свещена война” византийските автори говорят за „справедлива 
война” (δίκαιος πόλεμος, bellum justum). Във военностратегическия трактат 
Тактикон, приписван на византийския император Лъв Мъдри (886–912), за 
„справедлива война” [в смисъл на оправдана война] се смята онази война, коя-
то има „оправдана причина”, т.е. достатъчно основание. Традиционно в на-
чалото на всяка война във Византия е извършван съответният религиозен 
ритуал, който обаче по никакъв начин не освещава войната като такава, а 
единствено призовава Божията закрила и милост над воюващите христи-
яни. Единствената „справедлива причина” за водене на война може да бъде 
самозащитата, отбраната на териториалните граници на Империята и на 
нейните поданици.33

Никоя война, пък била тя и най-„оправданата” откъм своите светски стра-
тегически или тактически причини, не може да бъде „свещена” в буквалния 
смисъл на думата. Неслучайно Църквата не позволява на свещеници да участ-
ват във военни действия, а на извършилите убийство е забранено да бъдат 
ръкополагани за свещеници.34 Това само по себе си доказва, че според право-
славното канонично право и богословие мисленето за войната като за све-
щено дело би било чисто и просто reductio ad absurdum на самата идея за све-
щено. В този смисъл в християнски (православен) контекст единствената 
истински свещена война е само „невидимата война” – духовният подвиг за 
спасение на личността-в-общение. Това е най-трудната в сравнение с всяка 
друга война (понеже, воювайки със самите себе си, ние в същото време биваме 
борени от самите себе си), но и победата в тази война ще бъде най-славна в 
сравнение с всяка друга победа, а и най-благоприятна Богу.35

33  Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ., Ὁ δίκαιος πόλεμος κατὰ τὰ Τακτικὰ τοῦ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ. Ἀνάτυπον ἐκ τῶν «Συμμίκτων 
Σεφεριάδου», Ἀθῆναι, 1961, σ. 419 ἑξ.
34  Webster Al., ”The Canonical Validity of Military Service by Orthodox Christians”, Greek Orthodox Theological Review, 
23 (1978), p. 257-281.
Византийският юрист Константин Арменопул (XIV век) свидетелства за следния случай. Православен ар-
хиерей във военно време убива при самозащита агарянин (османски войник). По-късно неговият Свети си-
нод го низвергва от сан с мотива, че би било по-добре да загине от ръцете на турчина, отколкото да го 
убие. Според: Καλλίνηκος Κ. (πρωτ.), Χριστιανισμὸς καὶ Πόλεμος, Manchester, 1919, σ. 67.
35  Преп. Никодим Светогорец, Невидимата война (съчинението е известно на български език в превод от 
руски със заглавието Стремеж към съвършенство). Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Βιβλίον ψυχωφελέστατον καλούμενον 
Ἀόρατος Πόλεμος, ἐν Βόλῳ, 1965, σ. 14.
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Калин Янакиев

ЦЪРКОВНАТА АГРЕСИЯ НА 
МОСКВА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА АЛЕКСАНДРИЙСКАТА 
ПАТРИАРШИЯ
В дните, когато цивилизованият свят е потресен от военната агресия на 
Путинова Русия в Украйна, един пореден (и смело ще го заявя – нямащ пре-
цедент в цялата история на Християнската църква) империалистичен 
„демарш” на Московската патриаршия, извършен в самия край на 2021 г., ес-
тествено остава в периферията на общественото внимание. Ще ми се обаче 
да се хвърли светлина и върху него, защото той наистина надминава всичко, 
което тази църковна структура е вършила до днес.

Тук няма да припомням по-раншните ѝ неканонични агресии. Няма да припом-
ням извършеното от нея в началото на ХVІІІ в. присвояване на Киевската 
(украинската) митрополия от казионния Пѐтров синод и по-сетнешното ѝ 
„пришиване” към Руската (Московската) църква в открито противоречие 
с подписаната от Константинополския патриархат и Москва през 1686 г. 

Калин Янакиев, професор, дфн, преподавател във Философския факул-
тет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество 
за изследвания на средновековната философия (SIEPM). Автор на книги-
те: Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията; 
Религиозно-философски размишления; Философски опити върху самотата и 
надеждата; Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие; Богът 
на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието; Три 
екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението; 
Метафизика и християнство; Светът на Средновековието. Генезис, исто-
рия, общест во; Res vitae, res publicae. Философски и философско-политиче-
ски етюди от християнска перспектива; Европа. Паметта. Църквата. По-
литико-исторически духовни записки; Христовата жертва, Евхаристията 
и Църквата. Студии върху библейските основания; Историята и нейните 
„апокалипсиси”. Предизвикателството на вечния ад. Философия на послед-
ните неща; Бог е с нас. Християнски слова и размисли; Политико-истори-
чески полемики. Европа, Русия, България, съвременността; Метафизика на 
личността. Християнски перспективи. От 2015 г. е иподякон (чтец) на БПЦ.
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Γράμμα Ἐκδόσεως. Историческа неправда, ликвидирана с даването на автоке-
фалия на Православната църква в Украйна от патриарх Вартоломей едва 
през 2019 г. (призната впоследствие от Гръцката автокефална църква, от 
Александрийската патриаршия и от автокефалната Кипърска архиеписко-
пия). Няма да припомням и за т.нар. „присъединяване” на „Руската православ-
на църква зад граница” (РПЦЗ) към Московската патриаршия, извършено през 
2007 г. – абсолютно канонически неоправдано, предвид това, че въпросната 
РПЦЗ никога не е била някаква втора, друга руска църква извън каноничната 
територия на Московския патриархат, която този последният би могъл в 
определен момент да „прибави” към себе си. От самото си възникване – някол-
ко години след болшевишкия преврат през 1917 г., тази РПЦЗ се определя като 
онази част от Руската православна църква, която, предвид трагичните об-
стоятелства в Русия, е принудена да пребивава в изгнание, в чужбина, т.е. 
на чужда църковна територия по добрата воля и с благословението на пра-
вославните църковни структури в тези свободни страни (в Европа и САЩ). 
Няма да припомням, че поради това след края на комунизма, т.е. след края на 
принудителното пребиваване на тази част от Руската църква извън нейна-
та територия, въпросната РПЦЗ трябваше чисто и просто да престане да 
съществува, а нейните клирици и верни, от поколения живеещи „в чужбина”, 
да преминат под юрисдикцията на онези православни църкви, на чиято кано-
нична територия руската „задгранична” бе приютена. Да преминат, казвам, 
към тях, а не заедно с всичките си структури да се „прибавят” към Руската 
(Московската) патриаршия, разпростирайки така нейната юрисдикция на 
територии из целия свят и отчетливо извън определената ѝ с „томос” през 
1591 г. канонична църковна територия. 

Инвазирайки в съседни на себе си земи (в Украйна още в ХVІІІ в., в Молдова в 
края на същия този век), а след това и в иноконтинентални земи, Руската 
православна църква (РПЦ) до този момент обаче не си беше позволявала да 
навлиза в каноничната територия на други, действащи и в момента пра-
вославни църкви. И ето: тя го направи със свое синодално решение, както ка-
зах, в самия край на изтеклата 2021 г., когато на 29.12. обяви, че приема „под 
омофора на Московския и на цяла Русия патриарх Кирил” 102-ма духовници от 
Александрийския патриархат, като с това основава на неговата църковна 
територия Екзархат на… Московската патриаршия. Създава паралелна на 
Александрийската руска църква на нейна територия.

Призовавам читателите – особено онези, които имат поне някакво отноше-
ние към църковността, но биха могли да не усещат в какво се състои скандал-
ността на подобен акт, да си дадат сметка, че това е съвсем същото, ако 
например утре Московската патриаршия реши да създаде свое църковно „по-
деление” на територията на нашата – на Българската православна църква; 
да създаде сиреч в България още една православна – само че руска православ-
на – църква, със свой, редом с българския патриарх Неофит, екзарх, митро-
полит или както там благоразсъди да го нарече и привлече към тази втора – 
Московска – църква в България 100–200 или колкото успее духовници и миряни. 
Всъщност аналогията, която правя сега, далеч не е просто абстрактно хипо-
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тетична, но вече се изрича открито от РПЦ като закана към – да, не българ-
ската, но други действащи автокефални православни църкви.

С други думи, от 29.12.2021 г. РПЦ-МП обяви открито, че навлиза „в нов етап 
от своето историческо битие”, извършва, както заяви по този повод в ин-
тервю назначеният за руски „екзарх” на територията на Александрийската 
патриаршия Клински митрополит Леонид (Горбачов), решителна „истори-
ческа стъпка”, с която РПЦ придобива „нов статус” – т.е. очевидно статус 
на църква, позволяваща си да се разпростира по всички места извън Русия, 
включително в земите на останалите православни църкви. Наистина, не-
бивала в историята на християнството (и най-малкото на православието) 
„стъпка”. 

Безспорно много интересно е с какви мотиви и на какво основание РПЦ из-
вършва днес тази „историческа стъпка” и по-специално именно на терито-
рията на една от най-древните православни патриаршии – тази на Алексан-
дрия, традиционно обгрижваща православните в цяла Африка и по предание 
основана още от св. ев. Марк. Ще разберем това от даденото на 03.01. ин-
тервю на завеждащия „външните дела” на Московската патриаршия мит-
роп. Иларион Алфеев.

На въпрос „с какво е мотивирано решението на РПЦ да създаде екзархат в Аф-
рика (т.е. на територията на Александрийската патриаршия)”, владиката 
отвръща: „От това, че повече от сто клирици на африканския континент 
от осем страни се обърнаха към Московския и на цяла Русия патриарх Кирил 
с молба за приемане под омофора на Руската православна църква”. Разбира 
се, следва въпросът защо тези клирици са отправили такава молба и видиш 
ли, са пожелали, напускайки своя патриарх и своята църква, да преминат не 
към някоя друга, а именно към руската. И ето: „Работата е там – обяснява 
ни откровено митроп. Иларион, – че след признаването от Александрийския 
патриархат на украинския разкол (т.е. след признаването на Православната 
църква на Украйна, която РПЦ нарича „разколна групировка” – б.м.) Московска-
та патриаршия прекъсна общението с него (т.е. с Александрийския патриар-
хат – б.м.). И какво да се прави, ако част от клира на Александрийския патри-
архат, оказа се, не е съгласна с него в същото, в което не сме съгласни с него и 
ние, и желае да се съедини с нас?”.

Разбирате ли, уважаеми читатели, какво следователно е основанието за 
„историческата стъпка”, предприета от РПЦ на 29.12.2021 г. и с което тя 
„придобивала нов статус”? Казано с най-прости думи: основанието е отмъ-
щението, което от тук нататък тя казва, че ще практикува най-открове-
но. Щом вие, александрийците, си позволихте да признаете Православната 
църква на Украйна, заради което ние прекъснахме църковното общение с вас 
(както преди това и с Константинополската патриаршия, с Еладската църк-
ва и с Кипърската църква), сега ние пък ще подкупим колкото успеем ваши све-
щеници и ще ги присъединим към нас, ще ги направим Московски „екзархат” на 
вашата, Александрийска (африканска) територия. 
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Че става дума именно за подкупване или съблазняване на клирици на Алексан-
дрийската църква, стана ясно няколко дни след тържественото решение на 
Синода на РПЦ, когато епископ на Александрия ни осведоми, че въпросните 
102-ма духовници са принадлежали всъщност на старостилско крило в Алек-
сандрийската църква или (и) заради предишни дисциплинарни нарушения са 
били поставени под запрещение. Именно те, видиш ли, се заявили като „не-
съгласни” със своя патриарх и със своята църква в същото, в което несъг-
ласни с тях днес са РПЦ и патриарх Кирил. Как в такъв случай да не „спрет-
неш” с тях един хубав руски „екзархат”, разделящ провинилата се към Москва 
заради Украйна Александрийска църква? „Ние не можехме да откажем – про-
дължава митроп. Иларион – на клириците, осъзнали погрешността на своя 
патриарх, да ги приемем в нашата църква.” И завършва с многозначително-
то изречение: „Точно така ние не можем да отказваме повече на православ-
ните вярващи в Турция (т.е. на аналогични на александрийските „недоволни-
ци” в църквата на патр. Вартоломей – б.м.) пастирско обгрижване в условия, 
в които Константинополският патриарх е застанал на страната на разко-
ла”. С две думи – казва ни митроп. Иларион – гответе се в скоро време за руски 
„екзархат” и на територията на Вселенската патриаршия. А също може би и 
на територията на Кипърската и на Еладската църква, които, както казах, 
преди време официално признаха „украинския разкол”, защото – лукаво подмя-
та владиката – някои от техните епископи също „не бяха съгласни” с реше-
нието на своите синоди и значи в бъдеще… биха могли да поискат „да пре-
минат под омофора на Московския и на цяла Русия патриарх Кирил”. Да, тази 
последна хипотеза на митроп. Иларион е много слабо вероятна, тъй като 
въпросните епископи наистина изразиха в свое време несъгласие с решение-
то на църквите си, но доколкото то бе взето с мнозинство от синодалните 
им членове, те му се подчиниха. Работата по отмъстително създаване на 
руски „екзархати” обаче и в тях би могла да продължи. Тя само е започнала в 
Африка и на каноничната територия на Александрийския патриархат.

Онова, което искам да кажа следователно, е: от 29.12.2021 г. РПЦ-МП достиг-
на безпрецедентен етап на своя църковен империализъм. С решението си да 
превърне в руски духовници (и миряни) люде, живеещи под юрисдикцията на 
чужда на Москва православна църква, тя започна да създава – бих ги нарекъл – 
отмъстителни разколи в целия православен свят и открито да заплашва: 
от тук нататък всяка автокефална православна църква, която би си позво-
лила да не се придържа към нашата (руската) визия за Православната църква 
на Украйна и да влиза в общение с нея, ще бъде – частично или колкото се може 
повече – разделяна и завладявана от нас! Руската църква ще се разпростира 
на територията на всички автокефални православни църкви, които си поз-
волят да не следват нейните разбирания и политика, ще създаде проруска 
„алтернативна” съвкупност от православни църкви във всички автокефа-
лии, които „не слушат Москва”, каквито и да са те – дори да са първенству-
ващата по чест в православния свят Константинополска патриаршия или 
втората по чест и с хилядолетие и половина по-древна от Московската Алек-
сандрийска патриаршия.



28

Противоканоничната инвазия на РПЦ в православна Африка

Добре – би могъл да каже на това място някой: а не е ли оправдана Москва да 
върши това, ако определена православна църква, колкото и древна и обшир-
на да е тя, с „вероломните” си действия легитимира един „разкол”, какъвто 
е създаването на независимата от Москва Православна църква на Украйна? 
Ами ако наистина в такава православна църква определени клирици и вярва-
щи миряни са решително несъгласни с поведението на своя патриарх и си-
нодалните му архиереи и не желаят да остават в общение с тях; ако поради 
това се обърнат към Москва – именно към Москва, защото са несъгласни със 
своето свещеноначалие в същото, в което е несъгласна с него и тя? Може ли 
или „не може” – както казва митроп. Иларион Алфеев – Москва да откаже да ги 
приеме под омофора на светейшия руски патриарх Кирил и да им изпрати (или 
просто да им обяви) руски „екзарх”, който да ги обгрижва вместо влезлия във 
връзка с „разколници” досегашен техен патриарх? 

Наистина, слушайки мъдрословията на руския църковен „външен министър”, 
нещата изглеждат точно така. Древната автокефална Александрийска пра-
вославна църква си е позволила да има своя визия за Православната църква на 
Украйна, да влезе в църковно общение с нея, заради което „винаги правата” 
РПЦ пък е скъсала общението си с нея. За РПЦ – макар митроп. Иларион да не 
го казва експлицитно – следователно Александрия (заедно с Константинопол, 
Гърция и Кипър) вече си е направо „схизматична” църква. Какво да направи то-
гава Москва с онези африкански клирици, които мислят за своята йерархия 
същото каквото и тя, и при това я „молят” (вече от цели две години) да ги 
обедини със себе си? Какво, ако не да им изпрати свой епископ и да ги приюти 
в свой „екзархат” на „схизматичната” им територия? 

Следвайки гореописаната логика, ме хваща срам от истинското канонич-
но безумие, до което явно са достигнали в РПЦ-МП към днешна дата. Всич-
ко това, смятат те в лицето на своя „външен министър”, е оправдано и 
естествено? Естествено е автокефална православна църква, с която си се 
скарал по определена причина, да се превърне за теб – без всякакво съборно 
решение – в територия, на която ти (именно РПЦ) си вече в правото си да 
въдворяваш свой епископ и да си създаваш „екзархат”? Естествено е да прие-
маш молби от духовници на тази автокефална църква, които по определена 
причина са влезли в конфликт със своето свещеноначалие, да бъдат коопти-
рани от назначено от теб (от РПЦ) свещеноначалие? 

В този брой на Християнство и култура публикуваме каноничното станови-
ще по назряващия още през 2020 г. църковен скандал на един от най-изтъкна-
тите съвременни канонисти митроп. Григорий Папатомас и изявлението на 
Камерунския епископ Григорий (Стергиу) от Александрийската патриаршия, 
направено след обявяването на руския „екзархат”, от които на читателите 
трябва да стане ясно колко канонически безумна (престъпна) е логиката на 
митроп. Иларион и на РПЦ-МП.
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Перистерски митрополит Григорий Папатомас

КАНОНИЧНО ЕКСПЕРТНО 
МНЕНИЕ ЗА АЛЕКСАНДРИЙСКАТА 
ПАТРИАРШИЯ

Абсолютното разминаване 
между каноничното Предание и руската етно-църковна политика 

(Антиканоничното синодно мултипликационно решение  
на Автокефално-патриаршеската църква на Русия в ущърб  

на древлепросиялата Александрийска патриаршия [13/26.12.2019])

„Извънредно много ме измъчва,  
че са изоставени, прочее, отеческите канони  

и всяка акрѝвия е пропъдена от църквите; 
и се боя, да не би църковните дела да достигнат до пълно объркване, 

докато малко по малко безразличието взима преднина по пътя.” 
(Канон 89 на свети Васлилий Велики)

„Ако някой успее да види Църквата Христова …  
то той не ще види друго, освен самото Тяло Господне.” 

(Свети Николай Кавасила)

Митрополит Григорий Папатомас е роден през 1960 г. в с. Намата, Козани. От 
2010 г. е преподавател по канонично право в Богословския факултет на Атин-
ския университет, от 1994 г. преподава в Православния богословски институт 
„Свети Сергий” в Париж, а от 2000 г. в Европейската междууниверситетска док-
торантска програма „Сократ – Gratianus” (Париж XI). Завършва богословие и пра-
во в Солунския Аристотелев университет, а магистратура и докторантура по 
богословие и право в Париж. От 1997 г. е лектор в Юридическия факултет Jean 
Monnet на Университета Париж XI. Председател е на Европейския форум на пра-
вославните богословски школи към Европейския университет (EFOST) и е член на 
Университетския център „Право и религиозни общности” към Юридическия фа-
култет на Университета Париж XI, както и на Изследователския институт за 
изучаване на религиите към Университета Париж IV (Сорбона).
За 25-те години, в които е живял в чужбина, е преподавал в 20 университета на 
три континента (Европа, Азия и Африка) и е автор на 21 книги и на повече от 100 
научни статии в гръцки и международни списания с историческо, богословско и 
религиоведско съдържание и с предмет на изследване каноничното право, които 
са преведени на 16 езика.
Бил е клирик на Гръцката църква, на Вселенската патриаршия и на Автономна-
та църква на Естония. През есента на 2021 г. е избран от Св. синод на Гръцката 
православна църква за митрополит на Перистери.
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„В оня ден, в който силата на любовта 
ще победи любовта към силата, 
тогава светът ще познае мира.” 

(Махатма Ганди)

– Предисловие  
I. Предварителни теоретични уточнения 
II. Примерни предложения 
– Сравнителна таблица

Предисловие

Още през 1512 г., т.е. преди половин хилядолетие, един руски летописец 
отбелязва: „Градът на Константин падна, но нашата Руска земя, с помощ-
та на Света Богородица и на светиите, се преумножава и е млада и силна. 
Тъй да бъде, Христе мой, до свършека на света!”… Това представлява, преди 
всичко, непреходното определение на руската глобална есхатология, която е 
подхранвала, а храни и днес руските църковни носители на „мегали идеята”, 
които пронизват институционалния светоглед и функциониране на Руска-
та патриаршия. И оттогава до днес църковните институционални вода-
чи, чиновници и отговорните фактори се движат, ръководени от тези две 
по-горе споменати прилагателни определения: млад (нов) и силен!... Въз осно-
ва на това исторически ново на (руската) История, а не върху неизменната 
есхатология на Църквата, се опира и новата теория за „Третия Рим”, която 
е назначена на вярна служба на Руската империя. Върху този мощен колос на 
глинени крака (подобен на истукана от съня на Навуходоносор) е била въоб-
разена и построена бинарната (геостратегическа и геоеклисиологическа) по-
литика, както и неотдавна проявилата се особена църковна мощ в глобално 
измерение, доколкото вместо да предпочетат силата на любовта, която са 
получили като дар от Църквата чрез Кръщението и чрез автокефално-пат-
риаршеското достойнство, те са се подлъгали смъртоносно и предпочели, а и 
сега предпочитат любовта към (глобалната) сила. Това ни насочва към една 
по-раншна и твърде позната историческа реалност – на Римската патриар-
шия, която в продължение на цяло едно хилядолетие, от Прекъсването на 
общение през 1054 г. до днес, се увлече по една борба – да придобие църковна 
ипостас с глобални измерения и глобална църковна мощ, която тя накрая пос-
танови съборно на Първия ватикански събор (1870) и потвърди на Втория ва-
тикански събор (1962–1965). Нещо аналогично извършва, както ще стане ясно 
от по-долу изследваната перспектива на възникналия казус с Александрий-
ската църква, и Руската патриаршия, посредством своите неотдавнашни – 
едва 20-годишни (2000–2019), уставни и синодни решения, които (отбелязва-
ме това твърдо в настоящото канонично експертно мнение) надхвърлят от 
гледна точка на предлозите и на целите, неотдавнашния спор за украинската 
автокефалия, която представлява по-скоро претекст и конюнктурен повод за 
постигането на други проекти и користни цели в глобален мащаб и перспекти-
ва…
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Синодното решение на Руската патриаршия предизвиква два взаимосвър-
зани антиеклисиологични и антиканонични проблема, които са налице през 
цялото второ хилядолетие и доминират безпрепятствено до днес. Става 
дума за бинарния мащабен проблем със създаването на църковна сътерито-
риалност и предизвикването на църковна полиархия на конкретното мяс-
то на една (местна или поместна) Църква. Тъй като въпросната Патриар-
шия не възприема богословската методология, а възприема чисто и просто 
една доказано етнополитическа и етно-църковна методология, тя не разбира, 
че съживява по-ранни антиканонични постъпки, които са осъдени и са под-
съдни от Църквата, и постоянно се подлъгва по този начин да върви по из-
вънцърковни друмища. По-надолу представяме този двоен голям антиекли-
сиологичен проблем, за да бъде разобличено еклисиолично и канонично както 
въпросното синодно решение, така и заявените заплахи за неговото осъ-
ществяване.

Ι. Предварителни теоретични уточнения

Въведение

Цялото второ хилядолетие е белязано от многобройни и разнообразни 
антиеклисиологични и антиканонични отклонения – следствие от еднои-
менната църковна полиархия със сътериториално съ-съществуване на две 
или повече Църкви на едно и също място, които се наблюдават еднозначно 
в лоното на всички – без изключение – християнски Църкви (на Римокато-
лическата, протестантските, а неотдавна и на Православната) през про-
тежение на цялото второ хилядолетие – от края на Първия кръстоносен 
поход (1099 г.) и след това до днес. Тези девиации се представят в насто-
ящия текст по систематичен начин, въз основа на характера на тяхната 
поява, на четири различни, но притежаващи общ знаменател равнища: а) 
на равнището на епископията; б) на равнището на митрополията (мит-
рополитска система); в) на равнището на една поместна Църква и г) на 
равнището на Вселенската църква – по цялото земно кълбо. Тази полиар-
хия, проявяваща се на много равнища, разрушава поместно каноничния 
принцип, който предвижда още от началото на църковната история Una 
Ecclesia in unum Territorium и предизвиква насилствено и едновременно 
антиеклисиологичното и антиканонично явление на църковната сътери-
ториалност и на църковната полиархия, които снемат фактическото съ-
ществуване на Църквата на дадено място. Изглежда обаче, че това не се 
взима предвид от Руската патриаршия в църковния ѝ живот и в общуване-
то ѝ с другите сестри православни поместни Църкви. Нека разгледаме ана-
литично синодното решение на Руската патриаршия, преди да преминем 
към историко-каноничното му разобличаване, що се отнася до неизбежни-
те отрицателни последствия от него, които ще възникнат под формата 
на еклисиологична епидемия, както и към насочващите предложения в отго-
вор на това решение.
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Синодното решение на Руската патриаршия (13/26.12.2019)

1. Действително Светият синод на Руската патриаршия реши неотдав-
на да прекрати църковно общение с Негово Блаженство Александрийския 
патриарх г-н Теодор II (т.е. с Александрийската патриаршия) и изваждане-
то и изтриването от църковните диптиси (т.е. прекъсване на помена-
ването) на Александрийския патриарх (както и на някои митрополити!), 
като активен отговор на признаването на автокефалията на новоуч-
редената поместна Украинска църква, но не на всички митрополити на 
Александрийската патриаршия (sic!) – нещо, което не наподобява на съ-
ответното руско синодно решение за Вселенската патриаршия, където 
прекъсването на общение засяга и свещениците/дяконите, а включва и 
миряните! Забелязва се, че в една и съща година и от един и същ руски Си-
нод се излъчват две различни форми на прекъсване на църковно общение – 
едната с общо съдържание, а другата с избирателно съдържание – с адре-
сати еднородни и единни по своето вероизповедание поместни Църкви! 
При това прекъсването на общение се предвижда от канонично гледище 
само в случай на заявена ерес, влиза в действие само със съборно всепра-
вославно решение, а не от една-единствена поместна Църква, а форма-
та му е единна, без да включва подкатегории. Вследствие на това ясно 
е, че руското синодно решение въвежда една нова и произволна форма на 
прекъсване на църковно общение, едностранна инициатива с ново и непра-
вилно съдържание. Следователно въпросното синодно решение, бидейки 
нововъведение, което е произволно и неправилно, може да бъде разобли-
чено църковноканонично като недействително (невалидно). Паралелно на 
това негативно измерение на казуса, съществува и един друг отрицате-
лен аспект, който е много по-лош, доколкото се откроява един ароган-
тен мотив, който е съвършено чужд и не подобава църковноканонично на 
епископски синод (събор) на една поместна сестра Църква. Структурата 
на това решение в действителност съдържа опит за разцепване на Тяло-
то на епископите на Александрийската патриаршия от външния синоден 
фактор на сестра Църква, което (разцепване), ако успее – чрез прозрачни-
те, недискретни техни мотиви – ще има отрицателни мултиплициращи 
се последствия. Това цели добре формулираното руско синодно решение 
със своето безпрецедентно прекъсване на общение – да не прекъсва цър-
ковно общение с някои митрополити на Александрийската патриаршия – 
с единствената взаимозависима предпоставка те да не признават нова-
та църковна структура в Украйна, а следователно да не съслужат заедно 
с Негово Блаженство Александрийския патриарх. По дефиниция това оз-
начва опит за предизвикаване на разцепление в древлепросиялата Патри-
аршия в нейната централна структура – Светия синод, и предизвикване 
на разколническо движение вътре в Синода и в Синодното тяло за по-лес-
ното навлизане – на по-късен етап – в Африка, превръщайки я в клетъчно 
ядро, а също така и за извършването на мисионерско дело, замествайки 
Александрийската патриаршия. С други думи, различаването по съдър-
жание в руските синодни решения на общо прекъсване на църковно обще-
ние с Вселенската патриаршия и на избирателно прекъсване на общение 
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с Александрийската патриаршия, разкрива опит за разцепване на „общ-
ността на епископите” (к. 5 на Първия вселенски събор) на Александрий-
ската патриаршия и вътрешно разделение с цел по-лесното настъпление 
в африканския континент.

2. Решението обявява също, че енориите в африканския континент, които 
са създадени по инициатива или с помощта на Руската църква, ще бъдат 
незабавно отнети от юрисдикцията на Александрийската патриаршия, 
на която принадлежаха досега, не поради „доброто разположение и благо 
промишление на Москва”, а поради тяхната de jure църковноканонична 
принадлежност към поместната Александрийска патриаршия. В реше-
нието е показан и начинът, по който ще се осъществи това отнемане: 
тези руски енории ще получат ставропигиален статут (въпреки че по 
правило ставропигиалният статут се установява в момента на основа-
ването, а никога post factum). По същия начин, по който направиха став-
ропигия катедралния храм „Св. Александър Невски” в Талин, в резултат на 
което Руската патриаршия предизвика в Естония едно невъобразимо зре-
лище – антиеклисиологичния и антиканоничен феномен на вътрешната 
сътериториалност, т.е. две руски църковни юрисдикции на едно и също 
място: от една страна, цяла Естония да бъде една руска епархия, ръково-
дена от митрополит Корнилий, принадлежаща на Руската патриаршия, а 
от друга, катедралният ѝ храм, превърнат наскоро в ставропигия (sic), да 
принадлежи не на местния епископ, а директно на Московския патриарх и 
епископ, създавайки така две взаимозастъпващи се църковни юрисдикции 
на едно и също място, в една и съща епархия, в една и съща Патриаршия. 
И разбира се, цялото това образувание съществува паразитно успоредно 
на каноничната юрисдикция на Автономната църква на Естония. Точно 
такова чуждо образувание ще създадат и на африканския континент, ма-
териализирайки постепенно взетото синодно решение.

3. Светият синод на Руската патриаршия реши също така да промени руско-
то патриаршеско представителство в Александрия, което ще се превър-
не в (директно подчинена) теле-енория на Руската църква в Кайро в лоното 
на поместната Александрийска патриаршия (нещо, което ще предизви-
ка както по-широка форма на инвазия с географско разпростиране върху 
африканския континент, така и антиеклисиологичния и антиканоничен 
проблем на сътериториалността, както ще бъде анализирано по-надолу), 
а в същото време реши да закрие Представителството [на Александрий-
ската патриаршия] в Москва (нещо, което ни препраща към „църковно ет-
ническо прочистване”, що се отнася до нейната канонична територия).

  Това също така е свързано с факта, че онези руски свещеници, които слу-
жат днес на поместната Александрийска патриаршия, няма да бъдат об-
вързани вече църковноканонично с нея, а онези свещеници (и епископи!), 
които ще отидат там занапред, няма да имат институционални отно-
шения с нея, доколкото ще бъдат теле-свещеници (и теле-епископи) на 
Руската патриаршия!
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  Неотдавнашното синодно решение на Руската патриаршия определя 
въпросните мерки като „канонични” (sic) мерки и като „братско” (sic) въз-
мездие за „връщане в каноничната норма” (sic) на Александрийската пат-
риаршия и на нейния патриарх! Кой обаче и как ще възпре мултиплици-
ращото се произволно антиеклисиологично и антиканонично поведение 
на Руската патриаршия? И кога тя ще даде обяснение за множеството 
свои произволни антиеклисиологични и антиканонични деяния, на кои-
то се е отдала свободно в продължение на половин хилядолетие до днес, 
оттогава, когато ѝ е предоставена и е придобила автокефалия до днес 
(1589–2019), бидейки съзнателно прикачена о колесницата на руския ет-
но-Кесар?

Четирите аналогични антиканонични девиации на църковна  
сътериториалност и полиархия, които унищожават Църквата

Църковната сътериториалност и църковната полиархия съставляват спо-
ред каноничното Предание на Църквата две еднозначни и взаимозависими 
църковноканонични отклонения, които снемат самата Църква и подменят 
нейната ипостас. Става дума за едно двулико историческо изкушение, ко-
ето заплашва да подмени Църквата още от първите ѝ исторически стъпки 
и което е било посрещано през различни епохи (IV–VII век) и по различни на-
чини, най-вече съборно, когато то е възприемало зрима и осезаема форма и 
се проявявало, снемайки ипостасата и съществуването на дадена местна 
или поместна Църква. Би било интересно в историко-каноничен план, но и с 
оглед на актуалната ситуация, да проследим този бинарен проблем, който 
вълнува Църквата през целия ѝ исторически живот, и да покажем най-глав-
ните причини, които я карат да бодърства, доколкото този въпрос вълнува 
и Църквата днес, както никога по-рано, във всичките му гео-канонични про-
явления.

Определението за църковната сътериториалност  
и църковната полиархия: 

„Две епископии, две митрополиии, две поместни Църкви, две Вселенски 
църкви 

на една и съща гео-църковна територия” 
(к. 8/I ВС, к. 12/IV ВС, к. 39/V-VI ВС и к. 57/Карт. – к. 56/V-VI ВС

Към края на 90-те години на миналия век, и по-конкретно след падането на 
Берлинската стена (1990), което означаваше начало на по-широкото евро-
пейско географско обединение, започна да се проявява един очевиден, непоз-
нат за църковното Предание опит за множествена каноничност (sic), една 
призматична каноничност в лоното на православните поместни църкви. 
Изглежда, че унифицираният подход на каноничното Предание на Църквата 
през първите две хилядолетия започна да отстъпва пред неудачния избор на 
една каноничност на множеството престоли, на една чужда на каноничното 
право практика, която съдбоносно се изявява в конюнктурни етнокултурни 
апетити и крие в себе си етатистки користни амбиции. Това призматично 
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явление със сигурност има своите патогенни причини. При това обаче и по-
следствията от него не освобождават от отговорност, при положение че 
православните национални църкви – както се е случвало по-рано и продължа-
ва да се случва с Римокатолическата и с протестантските църкви – не прос-
то възприемат, но и институционализират тези девиантни църковнокано-
нични реалии.

При това каноничното Предание на Църквата (I–IX век), което се е развило 
еднозначно около един-единен център в цялостното ѝ канонодателство 
през първото хилдядолетие, отбелязва по един неизменен и еднозначен на-
чин четирите антиеклисиологични – а поради това и антиканонични – де-
виации, които наскоро заеха (както никога досега) най-централно място в 
църковното битие и които унищожават и снемат същностно Църквата, 
имайки като свой общ девиантен знаметенател сътериториалността с 
всичките ѝ непосредствени антиканонични последствия: епископската 
паралелна юрисдикция, църковната полиархия и топо-географската мно-
жествена юрисдикция. Тези четири девиации, които са фиксирани, конста-
тирани и осъдени съборно от каноничното Предание на Църквата, са след-
ните:

Църковноканонични девиации на сътериториалност 
и полиархия, както те са фиксирани в каноничното 

Предание на Църквата (първо хилядолетие)

1. Две епископии на едно и също място – епископска полиархия (к. 8/I ВС – 
325 г.),

2. Две митрополии на едно и също място – митрополитска полиархия (к. 12/IV 
ВС – 451 г.),

3.  Две поместни Църкви на едно и също място – църковна полиархия (к. 39/V-VI 
ВС – 691 г.),

4. Две вселенски Църкви на една и съща планета – глобална църковна 
полиархия (к. 57, 69 и110/Карт. – 419 г. и к. 56/V-VI ВС – 691 г.).

Нека да разгледаме аналитично съборните определения за църковноканонич-
на девиантност, както те са формулирани в съборните текстове и както 
са изкристализирали в каноничното Предание на Църквата през вековете. И 
тези съборни констатации са резюмирани в църковноканоничния проблем, 
който описваме чрез неологизма църковна сътериториалност: 

1) епископска сътериториалност; 
2) митрополитска сътериториалност; 
3)  автономна, автокефално-патриаршеска и патриаршеска сътериториал-

ност;
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4) глобална църковна сътериториалност.

Историческият преглед показва, че Църквата отново и отново се е връщала 
към този конкретен еклисиологичен и антиканоничен проблем. Трябва да нап-
равим едно уточнение в еклисиологично отношение, за да постигнем обща 
обективна оценка за аспектите и проявите на този църковноканоничен 
проблем.

Поначало не се прави разлика при честата употреба на трите канонични по-
нятия, които очевидно имат различен църковен статус:

а) „местна църква” [Τοπικὴ Ἐκκλησία] (епископия),

б) „поместна църква” (Патриаршия, Автокефално-патриаршеска църква, 
Автокефална църква, Автономна църква, Полуавтономна църква, Митропо-
лия [при митрополитската система]) – тази църква, която напълно погреш-
но днес ние, римокатолици или православни, наричаме „отделна църква” или 
„местна църква”, и

в) „Вселенска църква”.

И възниква объркване при определянето на Църквата във всеки отделен слу-
чай, а още повече – при разкриването на съществуващите църковнокано-
нични проблеми, които вместо да се решават, още повече се усложняват при 
опита за тяхното разрешаване. Първите две категории църкви се опреде-
лят без разлика чрез понятието „местна църква” – нещо, което предизвиква 
объркване в църковноканонично и методологично отношение, както и що се 
отнася до общението, докато третата категория бива системно (и неслу-
чайно?) пренебрегвана, замествана от произволното от еклисиологично гле-
дище и непознато в канонично отношение понятие (концепция) – „глобална 
църква”.

Следователно трябва да изследваме църковноканоничния проблем:

♦ при три категории църкви (1. местна църква, 2. поместна църква и 3. Все-
ленска църква)
и
♦ на четири различни равнища (1. Епископско, 2. Митрополитско-полуавто-
номно, 3. Автономно, автокефално-патриаршеско, патриаршеско и 4. Все-
мирно).

Тъй като обаче равнища 2 и 3 са подобни, бихме могли да ги поставим в една и 
съща категория и с цел улесняване на изследването да ги обобщим в следната 
таблица:
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Категории църкви – равнища на църковна полиархия

1. Местна църква →  Епископия

   ♦ Митрополия, полуавтономна църква

2. Поместна църква → ♦  Автономна, Автокефална, Автокефално-
патриаршеска църква

   ♦ Патриаршия (от системата на Пентархията)

3.  Вселенска църква  →  Земно кълбо

Нека отбележим тук и нещо, което е свързано всъщност с по-горе направено-
то семантично разграничение и което ни интересува в интерпретационно 
отношение при разглеждането на проблема. „Съборната църква” от Симво-
ла на вярата в божествената Литургия („В Една, Свята, Съборна (Καθολική) и 
Апостолска църква”) е единствено местната църква-епископия, където всеки 
се намира в момента на литургичното събрание, чийто съставен член-хари-
зма представлява, а не, както се говори – и от Руската църква – Вселенската 
църква или „Глобалната” църква. И местната църква е единствената еклиси-
ологично биваща Църква. Тя представлява институция в Църквата. Другите 
форми на Църквата (епархийска църква-митрополия, автономна църква, ав-
токефална църква, Автокефално-патриаршеска църква, Патриаршия) пред-
ставляват системи, канонични системи от местни църкви, които отговарят 
на географските, пастирски и практически потребности на Църквата. Що се 
отнася до „Глобалната църква”, тя е съвършено непозната за многовековно-
то канонично Предание на Църквата – и като структура, и като понятие. 
Тя представлява една постканонична измислица на второто хилядолетие, 
както ще стане ясно по-надолу, която влезе в действие чрез неотдавнашно-
то решение на Руската патриаршия. Така след направените разграничения 
можем да пристъпим към четирите равнища с общ знаменател на църковна 
антиеклисиологична полиархия, които снемат по същество Църквата в ней-
ната гео-канонична изява.

1. Две епископии на едно и също място – епископска полиархия 
(к. 8/I ВС – 325 г.)

Изследователите, занимавали се с тази тема (J. Meyendorff1, J. Gaudemet2), в 
своята съществена критика се спират на това първо (епископско) равнище 
на църковна полиархия. Общият проблем обаче експанзира, както ще видим 
по-надолу, и на други равнища (митрополитско, автокефално-патриаршеско, 
патриаршеско и всемирно), доколкото са се появили девиации именно след уч-

1  J. Meyendorff, „One Bishop in One City (Canon 8, First Ecumenical Council)”, ἐν St Vladimir’s Seminary Quarterly, бр. 
5, № 1-2 (1961), с. 54-62· IDEM, Orthodoxie et Catholicité, Париж, 1965, с. 99-108.
2  J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique [IIe partie, Le gouvernement local], τ. VIII, бр. 2, Па-
риж, 1979, с. 124.
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редяването на тези църковноканонични системи и Църквата е била принуде-
на много често да се занимава с тях и да се намесва съборно.

По-специално относно това второ равнище на епископска сътериториал-
ност и полиархия Църквата се е произнасяла многократно по различни начини 
и най-вече със съборни решения и правила. Наистина многобройни са свеще-
ните канони, които повеляват и постановяват отвръщане от това явление 
и не допускат да има повече от един епископ в една и съща църковна епар-
хия (област). Тук можем да споменем например следните канони: 34, 35 и 38 
на светите апостоли (II–III век), 18 на Анкирския поместен събор (314), 8 на 
Първия вселенски събор (325), 9, 13, 16, 21 и 22 на Антиохийския поместен съ-
бор (341), 3 и 11 на Сардикийския поместен събор (343), 2 на Втория вселенски 
събор (381), 12 на Четвъртия вселенски събор (451), 20 и 39 на Пето-шестия 
Трулски вселенски събор (691), 16 на Първо-втория (Двукратен) поместен съ-
бор (861). Тук каноните са подредени в хронологична последователност, за да 
се види по-добре широкият времеви диапазон (II–IX век), който те покриват, 
както и проявеният през вековете интерес на Църквата към този сложен 
въпрос. Този широк времеви диапазон съвпада всъщност с времевия отрязък 
на първите осем века на канонодателството на Църквата (II–IX век). Накрая, 
по отношение на темата за църковната „диаспора” на „полиритуалните” 
(римокатолици), „поликонфесионалните” (протестанти) и „полиетнофиле-
тистките” (православни) екстериториални райони антиеклисиологичното 
явление на епископската полиархия бива определяно от един съвременен 
канонолог като „многоглаво чудовище”: „Не можем да имаме повече от един 
епископ за глава на смесените епископии [„диаспора”], понеже едно тяло с мно-
го глави би било ‚чудовище‘…”. 3

И на това място прословутият аргумент на църковната икономѝя за екли-
сиологически несъществуващата „диаспора” и за безкрайната „временна” 
търпимост не може да издържи църковноканонично, защото остава непоз-
нато не само като аргумент, но най-вече като църковна практика в канонич-
ното Предание на Църквата на първото хилядолетие. Евхаристията, която 
е свързана с битието на местната църква – Тяло Христово на всяко място, не 
може да бъде Евхаристия по икономѝя, понеже не може да бъде мислено Тялото 
Христово по икономѝя, т.е. Христос да бъде разглеждан по църковно снизхож-
дение и с отстъпление от точността.

2. Две митрополии на едно и също място – митрополитска полиархия  
(к. 12/IV ВС – 451 г.) 

Изледваният църковноканоничен проблем не се отнася само до съвместно 
съществуващите епископи в един и същи град и на едно и също общо място, 
които предизвикват по този начин църковна поликефалия. Същият проблем 
представляват и взаимозастъпващите се гео-църковни територии, които 

3  „Il ne peut y avoir qu’un seul évêque à la tête de ces diocèses bigarrés, car un corps à plusieurs têtes serait ”un 
monstre””· J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique…, пос. съч., с. 124.



2022 / брой 3 (170)

39

тези епископи със своето институционално присъствие там изразяват, за-
щото епископите, бидейки един от четирите съставни елемента на мест-
ната църква (св. Иполит Римски4), в еклисиологичен план не са индивидуално-
сти, а представляват възглавяващи общностни личности и по тази причина 
възглавяват своите местни Църкви или, ако става дума за митрополити 
(при митрополитската система), те представляват канонически поместни 
Църкви, бидейки тяхно „каноническо начало”… В този план на въпросния общ 
проблем могат да се споменат, примерно, каноните: 34 апостолско правило 
(II–III век), 9 и 16 на Антиохийския поместен събор (341), 2 на Втория вселенски 
събор (381) и 12 на Четвъртия вселенски събор (451).

А проблемът се състои именно в това: антиканоничното съ-съществува-
не в един и същ град означава множество антиеклисиологични състояния 
едновременно, но означава основно гео-църковно взаимозастъпване, а от-
тук – сътериториалност, нещо, което автоматично поражда не канонична 
църковна полицентричност на различни места, а антиканонична църковна по-
лиархия на едно и също място. Следствие от това е „смешението на Църкви-
те” (к. 2/II ВС). Такъв случай имаме например в Париж, където съществуват 
съвместно шестима митрополити, които са на една и съща територия и 
са част от шест взаимозастъпващи се едноименни гео-църковни етнофи-
летистки юрисдикции, създавайки неприемливия църковноканоничен фено-
мен на съществуване не на двама, а на множество православни епископи на 
едно и също място. Същия случай имаме и в Йерусалим с римокатолиците: 
съществуват съвместно пет едноименни патриарси-предстоятели в пет 
взаимозастъпващи се едноименни и в същото време различни ритуалистки 
патриаршески църкви – нещо, което ни отвежда на третото равнище на 
нашия общ църковноканоничен проблем. Тук обаче има нещо странно. Римо-
католическата църква след решението на Втория ватикански събор издаде 
Кодекс на каноничното право на Източните църкви (1990), заедно и паралелно 
със съществуващия от по-рано Латински кодекс (1 изд.: 1917 и 2 изд.: 1983), за 
да регулира ипостасното еклисиологично съществуване на ритуалистите 
римокатолици от тези църкви. Този Източен кодекс, който е различен, а по-
някога дори и противоречащ на Латинския кодекс, е издаден в крайна смека 
не за да реши и изцери този много сериозен и актуален църковноканоничен 
проблем, както повеляват каноните на първото хилядолетие, а за да узакони 
противоканонични състояния, които са рожби, измислици, образувания и кон-
цепции на второто хилядолетие. 

2. Две поместни Църкви на едно и също място – църковна полиархия  
(к. 39/V-VI ВС – 691) 

Четвъртият вселенски събор (451) се е сблъскал с църковноканоничния проб-
лем на митрополитската полиархия (к. 12) и на патриаршеската полиархия 

4  В: „Апостолско предание”. Вж. B. Botte, La Tradition apostolique de Saint Hippolyte (Essai de reconstitution), 
Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, LQF – Band 39, 1989, 132 стр. (срв. също, S.C. 11 bis).
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(к. 285) на едно конкретно гео-църковно място. Когато обаче на един по-късен 
етап поради историко-политически събития (окупирането на Кипър от са-
рацините и преместването на кипърското население в Хелеспонда – 688) бил 
поставен въпросът за съ-съществуването на две поместни църкви на едно и 
също място (к. 39) или за възможното църковно асимилиране на една Църква 
от друга (също к. 39), Пето-Шестият Трулски вселенски събор не е оставил 
този неразрешен от три години по-рано проблем (688–691) да продължава да 
съществува, нито го е отложил поради „неотложна” църковна икономѝя, как-
то се случва днес, а се е намесил незабавно и ни е завещал правило 39, което 
представлява символ на каноничност и пример за канонично разрешаване на 
аналогични еклисиологични въпроси и проблеми.6 

С две думи, Пето-Шестият вселенски събор (691), изправен пред възникналия 
проблем с неизбежното установяване на една поместна църква (Кипърска-
та) на каноническата територия на друга поместна църква (Константи-
нополската) – нещо, което автоматично предизвиква църковноканоничен 
проблем, т.е. съ-съществуване на две поместни Църкви на едно и също място – 
изхождайки от църковноканоничния принцип, че за да съществуват тези 
църкви като отделни църковни структури без онтологична подмяна, както 
са постановили по-раншните вселенски събори (III ВС в Eфес – 431, и IV ВС в 
Халкидон – 451), те не могат нито да съ-съществуват заедно, нито едната (в 
случая Константинополската, тъй като имала исторически пълни права над 
територията на Хелеспонда) да погълне другата (Кипърската). С други думи, 
нито църковно съ-съществуване на едно и също място, нито църковна аси-
милация, а една, уникална и единствена поместна църква на едно конкретно 
място! Затова Съборът отделил територията на Хелеспонда от Констан-
тинополската църква – нещо, което тази Църква, проявявайки еклисиологич-
на чувствителност, възприела с радост – и предоставил тази територия на 
Автокефалната църква на Кипър. Хелеспонската област се превърнала занап-
ред в канонична територия на Кипърската църква, подчинявайки и местни-
те „хелеспондци” на нея. Това е било съборното канонично решение, за да бъде 
избегната именно сътериториалността и църковната асимилация. В наше 
време, в епохата на църковните културни претенции, на римокатолиците 
ритуалисти (Йерусалим и др.), на протестантите конфесионалисти (Европа 
и др.) и на православните етнофилетисти (Естония, Украйна, Молдова, Запад-
на Европа, Америка, а отскоро и Африка), коя Църква и кой Събор би постъпил 
5  Канон 28 на Четвъртия вселенски събор не е целял антиеклисиологичното взаимозастъпване на патри-
аршеските юрисдикции извън гео-патриаршеските им граници, а още по-малко патриаршеска сътерито-
риалност. Затова е определил и териториални граници на всяка от петте Патриаршии (на каноничната 
Пентархия), а неопределените територии извън петте Патриаршии – и извън Автокефалната църква на 
Кипър – предоставя църковноканонично на Константинополския – наречен поради това Вселенски – пат-
риарх, като един-единствен епископ на тези територии. Поради нарасналата еклисиологична отговор-
ност на Константинополския патриарх той е наречен оттогава Вселенски. Следователно става ясно, 
че канон 28 не провъзгласява Вселенската патриаршия за Глобална църква, както твърдят или смятат 
тези, които подлагат на съмнение вселенскостта му, а установява единна и уникална църковноканонична 
юрисдикция върху областите извън учредените и съществуващи поместни Църкви. Следователно тук не 
става дума за Глобална църква. 
6  По тази интересна канонична тема вж. Grig. D. PAPATHOMAS, L’Église autocéphale de Cypre dans l’Europe unie 
(Approche nomocanonique) (Автокефалната църква на Кипър в Обединена Европа (Правно-каноничен под-
ход)), Солун-Катерини, изд. Ἐπέκταση (поредица „Νομοκανονική Βιβλιοθήκη”, № 2), 1998, с. 81-96.
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по подобен начин и при това с тези чисто църковноканонични критерии? На-
против, Руската църква със своите последни решения постъпва диаметрал-
но противоположно на споменатото по-горе съборно и канонично Предание 
на Църквата. 

3. Две Вселенски църкви на една и съща планета Земя –  
всемирна църковна полиархия 

(к. 57/Карт. – 419 и 56/V-VI ВС – 691)

Преди всичко тук е необходимо да бъдат направени две предварителни уточ-
нения, за да стане по-ясна и понятна сложността на проблема, който се поя-
вява на това равнище.

1. Свещените канони и цялото канонично Предание на Църквата познават 
една-единствена Вселенска църква, една-единствена Църква „във вселе-
ната”. Непонятна и непостижима за разума остава една противоположна 
или различна на тази църковна реалност. Исторически през първото хи-
лядолетие едната и единствена Вселенска църква се изчерпва с общест-
вото на петте Патриаршии (в каноничната система на Пентархията) и 
на (Автокефалната) Кипърска църква. Следователно общността на тези 
поместни Църкви е тази, която разкрива „католичната (съборна) Божия 
Църква, разпростряна из целия свят” (к. 57/Карт. – 419). С други думи, „Все-
ленската Църква” предполага: 1) съществуването на повече от една по-
местни църковни структури и 2) общението на тези отделни църковни 
структури помежду им. Ако тези две предпоставки не са налице едновре-
менно и в единство, то тогава не можем да имаме „разпростряната из 
целия свят Църква”. Такова е съборното, еклисиологично и канонично оп-
ределение за едната и единствена възможна и биваща „Вселенска Църква”. 
И за нея винаги говорим в единствено число, никога в множествено.

2. „Вселенската църква” в свещените канони на първото хилядолетие 
не означава „Глобална църква”, както тя се е формирала през второто 
хилядолетие под влияние на римокатолическото канонично предание, 
най-вече след Прекъсването на общение през 1054 г.: една Патриаршия, 
след като прекъсва общение с останалите четири Източни патриар-
шии, се самопровъзгласява за „Глобална църква”, идентифицираща се в 
гео-църковно отношение с цялата гео-полисна област на земното къл-
бо (Първи ватикански събор – 1870 г.). Това понятие и църковната реал-
ност, която то претендира да отразява в себе си, са напълно непознати 
за двухилядолетното канонично Предание на Църквата. Такъв един опит 
за отъждествяване на една „поместна църква” с „Вселенската църква” 
носи в себе си антиеклисиологичните и антиканонични елементи на из-
ключителнността и на снемането на гео-евхаристийната другост на 
останалите „поместни църкви”, а също така съдържа елементите на ав-
томатично унищожаване на общността на поместните църкви, на об-
щението между тях и поради това – предизвиква църковно съ-съществу-
ване на глобално равнище. Това е относително неотдавнашното (XIX–XX 
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век) историческо антиеклисиологично и антиканонично явление, което 
може да се определи с неологизма църковен глобализъм (универсализъм). 
След като направихме тези две предварителни основополагащи наблю-
дения, от тук насетне е лесно да отбележим, че църковен глобализъм за 
пръв път се появява при Римокатолическата църква, веднага след въз-
никването на сътериториалността (Йерусалим – 1099 г.) в два истори-
чески момента: по време на четирите Кръстоносни похода (1095–1204 
до 1261 г.) и след възстановяването на Латинската йерусалимска пат-
риаршия от папа Пий IX (1847), преди този глобализъм да изкристализира 
по-късно съборно и официално като господстваща еклисиология на Римо-
католическата църква – при същия папа Пий по време на Първия вати-
кански събор (1870), с две определящи характеристики: а) папата като 
глобален водач, примат (който той притежава) и б) глобална юрисдикция. 
Оттогава Римокатолическата църква се самоопределя като „глобална 
църква” (sic), гарантирайки този свой статут чрез един официален съ-
бор. Също така забелязваме явен църковен глобализъм с тенденция на 
нарастване при протестантските църкви и общности, най-вече през 
втората половина на ХХ век. Протестантският църковен глобализъм 
обаче има една особеност. Наблюдават се еднородни конфесионални обе-
динения (напр. Глобална лутеранска църква, Глобална евангелистка църк-
ва и пр.), докато в същото време почти напълно отсъства стремеж за 
общение между разнородните протестантски конфесии. Задоволяват 
се с една федерализация на конфесиите, без да търсят еклисиологични 
основания за общение. Поради това задаващият се църковен глобализъм 
и в тяхното лоно ще ги отдалечи още повече от мечтата за единство 
и общение между църквите, основавайки от тук насетне множество и 
паралелни протестантски „глобални църкви” (sic).

В лоното на Православната църква явлението на църковния глобализъм за-
почна да се появява институционално неотдавна – след 1980 г. Някои правос-
лавни национални църкви с очевидно етно-църковни приоритети са форму-
лирали институционално църковния глобализъм, постановявайки уставни 
положения, които предвиждат упражняване на църковна юрисдикция сред 
техните сънародници в глобален мащаб. Такива църкви неотдавна бяха (1980–
2010) Автокефалната църква на Кипър (в предишния ѝ Устав от 1980 г., член 2), 
Автокефалната патриаршеска църква на Русия (уставите от 1988 и 2000 г., 
глава I, чл. 3) 7 и Автокефалната патриаршеска църква на Румъния (Съборна 
всерумънска прокламация от 11 февруари 2010 г.), а мълчаливо и без специална 
уставна инициатива в тази насока действат и други поместни църкви. Така 
православните, следвайки ignorentes, volentes, nolentes и еклисиологично – а не 
би трябвало да бъде така! – римокатолиците и протестантите, спомагат 
за подмяната на Църквата, преследвайки националистически колективни ко-
ристни цели и етно-църковни интереси и ползи, както в последно време Ав-
токефалнo-патриаршеската църква на Русия в Африка, но поставяйки себе си 
под същия девиантен църковноканонически общ знаменател:

7  Вж. по-надолу.
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Категории гео-църковен глобализъм (Universalismus) – XXI век

 Ι. Глобализирана Римокатолическа църква
 ΙΙ. Глобализирана(ни) конфесионална(ни) протестантска(ки) църква(ви) 
ΙΙΙ. Глобализирана(ни) национална(ни) Православна(ни) църква(ви) 

Настоящото четвърто равнище  освен останалите еклисиологични проб-
леми, които по дефиниция винаги създава, предизвиква автоматично и по 
необходимост сътериториалност и полиархия и на другите три равнища 
(епископско, митрополитско и автокефално-патриаршеско), затова и – по 
своите резултати, но и с оглед на каноническото си разрешаване – е най-ло-
шата форма на църковна сътериториалност и полиархия, най-ужасният кано-
ничен проблем, който би могъл да съществува в лоното на Църквата. Това 
е централният и единствен еклисиологичен проблем, който съществува от 
началото на второто хилядолетие (1099 г.) в Източноправославната църква 
и в Римокатолическата западна църква, която упражнява както никога до-
сега изключителен църковен териториален глобализъм. Тези еклисиологични 
попълзновения, както и постоянният опит за налагане на „Глобална църква” 
(Първи ватикански събор – 1870 г.) водят до възникването и съществуване-
то на две Вселенски православни църкви, унищожавайки по този начин инсти-
туционално Църквата като такава, както и всяко понятие и възможност 
за общение между църквите. Ако нещата стоят по този начин, то къде се 
намира „Вселенската църква”, за която говорят свещените канони? Когато 
една поместна Църква посредством Ватиканския събор се отъждествява на-
пълно с „Глобалната църква”, тогава за какво църковно общение говорим, но 
остава ли изобщо възможност за общение между църквите? И тогава каква 
ще бъде перспективата и отражението на запланувания диалог между Църк-
вите, както и претенциозното папистко заявление за „сестри църкви”, след 
като антиеклисиологичното (съ)съществуване на едно и също място унищо-
жава съществуването на по-рано намиращите се на същото място църкви?

Това е наличният цялостен проблем, който исторически според новопояви-
ли се римокатолически еклисиологични прецеденти (1099–2006) ще остане по 
човешки нерешим и непреодолим, ще консервира объркването и така ще даде 
храна за постоянното търсене на непостижимата (невъзможната) канонич-
ност. Папското първенство (главенство) – и Filioque – бидейки център на 
пряка противоположност за нас, представляват върхът на една планина... 

Проблемът обаче не свършва дотук. В траекторията на църковния глобализъм 
(универсализъм), както беше отбелязано накратко по-горе, навлязоха и конфе-
сионалните протестантски църкви, самопровъзгласявайки се – всички те заед-
но, но и всяка от тях поотделно – в конфесионални протестантски „глобални” 
църкви. В същата траектория от 40 години насам (1980–2020) и православните 
провъзгласяват себе си институционално и уставно за национални православ-
ни „глобални” църкви. И достигаме до началото на XXI век (началото на трето-
то хилядолетие), когато имаме не две, а множество и мултиплициращи се па-
ралелни „глобални църкви”. И така свещените канони, които толкова просто 
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и ясно защитават противоположното, навлизат тържествено в простран-
ството на музейното минало и на християнската археология! Защото така са 
благоизволили християнските църкви през второто хилядолетие, независимо 
от своята конфесия, с едно и също име, паралелно и взаимозастъпващо се, само 
и само да не служат на църковния географски критерий със съответната му 
еклисиология, която произтича от него, а да обслужват ритуалистката, кон-
фесионална и етнофилетистка доминанта в перспективата на едно флуидно 
измерение. В тази рамка на църковноканоничен упадък се вписва и неотдав-
нашното руско църковно решение за антиканонична инвазия в канонично-цър-
ковните територии на Александрийската патриаршия в древна Африка. 

Наблюдения

• След:

1. възникването на общността на епископиите – местни църкви (първите 
три века), за пръв път срещаме през 325 г. на Никейския събор да се отбелязва 
девиацията на епископската полиархия от църковноканоничния ред на една-
та и единствена местна църква-епископия; 

2. възникването на митрополитската система (IV–V век), за пръв път сре-
щаме през 451 г. на Четвъртия вселенски събор в Халкидон да се отбелязва 
девиацията на митрополитската полиархия от църковноканоничния ред на 
едната и единствена поместна ;итрополия;

3. възникването на автокефалната система (V–VII век), за пръв път срещаме 
през 691 г. на Пето-шестия Трулски вселенски събор да се отбелязва избягва-
нето на девиацията на църковната полиархия от църковноканоничния ред 
на едната и единствена поместна Църква; 

4. възникването на патриаршеската система (V–VII век), за пръв път среща-
ме през 419 г. на Картагенския поместен събор, а също така и през 691 г. на Пе-
то-шестия Трулски вселенски събор да се отбелязва избягването на девиаци-
ята на всемирната църковна полиархия от църковноканоничната практика 
на едната и единствена Вселенска църква.

• Днес:

и четирите антиеклисиологични и антиканонични девиации съществуват 
едновременно в перспективата на сътериториалността, а вследствие на 
нея и в перспективата на паралелната юрисдикция – двата съставни и взаи-
мозависими елемента на антиеклисиологичната и антиканонична полиархия, 
която автоматично поражда множествената юрисдикция (мултиюрисдикция) 
на много места на Земята, където има поместни православни църкви (напр. 
Франция, Америка, Естония, Украйна, Румъния, България, а неотдавна и Афри-
ка!), без, разбира се, да се усеща съответната чувствителност, която да от-
говаря на гигантския мащаб на този проблем. Напротив, проявява се една уве-
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реност в начинанието, сякаш този модел отговаря напълно на съвременните 
потребности на времето.8 Същото отсъствие на църковноканонична чувст-
вителност се проявява и в лоното на Римокатолическата църква, а същата 
богословска апатия се наблюдава и в протестантския свят. 

Едно друго наблюдение се намира във взаимовръзка с патриаршеското равни-
ще на проблема. Казвайки обаче „патриаршеско” равнище, всъщност включ-
ваме и равнището на Автокефалната църква не само защото от канонично 
гледище системата на автокефалията е най-близка до патриаршеската сис-
тема, а най-вече защото при възникването на проблема (691 г.) в него била 
замесена една Патриаршия (тази на Константинопол) и една (единствена-
та тогава) Автокефална църква (на Кипър). Следователно споменаването на 
всички по-горе цитирани свещени канони, които изразяват различни времена 
и различни исторически обстоятелства, доказва, че Църквата е разглеждала 
поставения сложен казус и се е произнесла съборно и църковноканонически и 
на четирите каноничн системи на проявата му в лоното на Църквата:

а) епископия – местна църква; 
β) митрополия (митрополитска система) – поместна църква; 
γ) автокефална и автокефално-патриаршеска (поместна) църква; 
δ) патриаршия (система на Пентархията) – поместна църква.

За да не оставаме при това на теоретично равнище, нека да дадем един при-
мер. Естонският църковен въпрос, който възникна през 1996 г., както и украин-
ският църковен въпрос, който възникна през 2019 г., показват мащаба и разме-
ра на многоаспектния църковноканоничен казус, който изследваме тук. Нека 
не се смята за злонамерено и негативно отношение общата констатация на 
нас, които преживяхме отблизо неочакваното развитие на този проблем, че 
онези православни национални църкви, които са действали с екстериториални 
юрисдикционни претенции и църковно-глобалистки, те са се затруднявали и 
се затрудняват да вземат открито отношение с църковноканонични аргу-
менти както спрямо естонския, така и спрямо украинския въпрос. Накрая не 
са подсъдни нито възстановената Автономна църква на Естония (1996), нито 
наскоро канонически учредената Автокефална църква на Украйна (2019), а се 
самоосъждат онези православни поместни църкви, които проявяват еклисио-
логичен дефицит на някое от гореспоменатите равнища, при което Църкви-
те на Естония и на Украйна се превръщат автоматично в крайъгълен камък, 
който доказва този дефицит. 

И така Руската патриаршия, която поддържа необезпокоявана в Естония:

1) една епископия в Талин, паралелна на съществувалата по-рано там еписко-
пия, въпреки всеобщата забрана на Първия вселенски събор (к. 8);

8  Вж. интервю на Московския и на цяла Русия патриарх Алексий Втори в ΤΟ ΒΗΜΑ, бр. 14658/8-1-2006, а също 
така статията отговор на Daniel STRUVE, „Réponse au père Grégoire Papathomas”, в: Le Messager Orthodoxe, бр. 
141 (ΙΙ/2004), с. 73-88, по повод на естонския църковен въпрос.
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2) една митрополия в Естония, паралелна на съществувалата от по-рано там 
митрополия, въпреки всеобщата забрана на Четвъртия вселенски събор (к. 12) и

3) посредством тази митрополия поддържа своето присъствие като Църква 
на едно място – в Естония, където вече съществува канонически поместна 
(Автономна) църква, паралелна на нея, въпреки всеобщата забрана на Пе-
то-шестия Трулски вселенски събор (к. 39),

осъществява точно същото и в Украйна, а неотдавна, по логиката на вза-
имното политическо отмъщение (sic), провъзгласи съборно, че по аналогичен 
начин ще действа и в Африка! И всичко това не се случва за пръв път, а е гни-
лият плод на църковния глобализъм, който започна да набъбва още от съвет-
ската интернационална епоха и се е изразил в Устава от 1988 г. (от съветско 
време), а по подобен начин се повтаря в новия Устав от 2000 г., който важи и 
днес, в свободна и демократична Русия. Само припомняме:

Устав на Руската православна църква (1988 и 2000)
„Юрисдикцията на Руската православна църква се простира9:

–  върху лицата от православно вероизповедание, които живеят на 
територията на СССР [1988]; живеят на каноническата територия на 
Руската православна църква [2000], както и

–  върху доброволно влизащите в нея православни10, живеещи в други страни.”
 (Гл. I, чл. 3, УРПЦ-1988 и 2000).

Този основополагащ уставен член, който е част от Основните положения 
на официалния Устав на „Руската църква” и въз основа на който е взето 
неотдавнашното антиканонично решение в ущърб на древлепросиялата 
Александрийска патриаршия, представлява по дефиниция еклисиологичен 
глобализъм, но и ипостазиране на Православна национална глобална църква, 
основополагайки нова Вселенска църква, или по-точно една „Глобална руска 
църква”, в действителност успоредна на определената от свещените ка-
нони една-единствена Църква (к. 57/Карт. и к. 56/V-VI ВС), и въпреки тяхното 
съзнателно противопоставяне на такава „Глобална църква”. По-горе посоче-
ните три църковноканонични девиации, които се забелязват в Естония след 
1996 г., както и в Украйна след 2019 г., а в последно време, в ущърб на древле-
просиялата Александрийска патриаршия, са плод на тази четвърта девиа-
ция, а не обратното. 

Аналогични църковноканонични проблеми в балтийските страни  
и Украйна

По-горната констатация се потвърждава и от факта, че от 1996 г. до днес 
Руската патриаршия следва юридическия път, за да гарантира юридически 

9  Вместо канонически правилното: се ограничава или се изчерпва.
10  Имат се предвид очевидно верните.
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антиканоничната сътериториалност (това се нарича постеклисиологична 
правна ситуация), която същата тази Патриаршия предизвикваше с при-
съствието си в балтийските страни, докато през целия по-ранен период при 
един различен правен ред – съветския (1945–1991), пристъпи към канониче-
ското престъпление на църковната асимилация на Естонската поместна ав-
тономна църква (1925/1945) и на Латвийската поместна автономна църква 
(1936/1945), която и до днес е в състояние на църковна асимилация. При това 
обаче, докато в Естония беше възстановена съществувалата по-рано кано-
нична поместна църква от 1925 г. въпреки антиканоничното руско църковно 
присъствие и дейност, съгласно с изложеното по-горе, в Латвия не се случи 
нещо подобно, което от църковноканонично гледище означава, че там кано-
ничното престъпление на църковното поглъщане остава актуално, колкото 
и време да е минало. И наистина, това канонично престъпление не подлежи 
на никакво канонично описание или „църковна давност” поради дългите годи-
ни, които са минали. Още повече че църковното поглъщане, което е осъдено с 
догматически определения и свещени канони от Четвъртия вселенски събор 
в Халкидон (451) и от Пето-шестия Трулски вселенски събор (691)11 не може ни-
кога да създаде нов статут, колкото и години да минат. И това се вижда и в 
случая с Естония (1996) именно поради този последен аргумент за невъзмож-
ността за създаване на нов каноничен статут (както се случва в Украйна), 
разкрива още един антиканоничен аспект на руските църковни претенции 
в Естония и изобщо в балтийските страни. Що се отнася до емоционални-
те аргументи, представени от руска страна, когато възникна естонският 
въпрос, а неотдавна и при украинския въпрос, те, бидейки комуникационно 
изобретение за обслужване на етно-колективни приоритети, а не на църков-
ни приоритети, Църквата вече ги познава от началото на своята история, 
отбелязала ги е и ги осъжда, казвайки в 33-то апостолско правило (II–III век), че 
множество антиеклисиологични неща се случват в Църквата поради емоции: 
„[…] не ги приемайте в общение, защото много (неща) се случват поради из-
мама (прелъщение)...”.

Този сложен проблем, разбира се, не се изчерпва на първоначалното равнище 
на своята проява. Църквите, които навлизат в територията на друга по-
местна църква, както се случва сега от страна на руските клирици в Афри-
ка, освен следващата от това сътериториалност преследват също така 
институционална и юридическа църковна едноименност (напр. „Руска пат-
риаршия в Африка”). И въпреки самоотвержените усилия, които полага Все-
ленската патриаршия, Вселенската църква като цяло не успява да наложи ка-
ноничния ред нито в единия от двата случая, докато държавата, всяка една 
от държавите, може да се намеси само във втория случай (в случая с еднои-
менността – еднаквото наименование на две църкви). Именно поради това и 

11  Относно този въпрос вж. Γρηγ. Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ, «Ἀπό τήν συνοδική ἑτερότητα καί κοινωνία σέ δύο συμμετρικές 
ἀποκλίσεις: τήν Ἐθνική Ἐκκλησία καί τήν Ἀπορρόφηση Ἐκκλησίας. (Ἡ περίπτωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀπορρόφησης στίς 
Βαλτικές χῶρες, Ἐσθονία καί Λεττονία, στό ὄνομα τῆς ”ὁμοιομορφίας” τῆς Ἐθνικῆς Ἐκκλησίας)», ἐν L’Année canonique 
[Париж], т. 48 (2006), с. 125-133, в Ἐπίσκεψις, т. 38, бр. 680 (11/2007), с. 5-21 и 4-19 (двуезично), в Σύναξη, бр. 104 
(4/2007), с. 25-36, в The Messenger [Лондон], бр. 5 (2/2008), с. 30-47 (на английски), в Usk ja Elu, т 5 (1/2008), с. 23-43 
(на естонски), καί ἐν Inter [Cluj-Napoca], т. ΙΙ, бр. 1-2 (2008), с. 484-495.
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каноничният ред в Църквата ще остане винаги търсенето, диренето на една 
непостижима каноничност, един неизпълнен дълг, именно поради нас, правос-
лавните християнски църкви, една мечта на каноничното Предание на Църк-
вата.

Освен това понятието за „национална църква” се родее с тези четири ед-
нородни антиканонични девиации. С други думи, тези църковноканонични де-
виации са от едно „семейство”, тяхната поява е едновременна с появата на 
националната църква. Затова и етонофилетизмът е съборно осъден (1872) и 
е винаги подсъден.

По-конкретно: Александрийската патриаршия трябва да насочи своето вни-
мание към трите еднородни антиканонични девиации: сътериториалност 
и териториална паралелна юрисдикция, които се проявяват едновременно. 
Щом се появи едната, непосредствено се пораждат и другите две. Естонски-
ят пример е показателен. Същото се случва и ако започнем от третия слу-
чай: на учредяването на две поместни църкви на едно и също място. И тогава 
се случва пак същото, само че посоката е противоположна: първо учредяваме 
църква, а след това поставяме епископи по различните градове, които за-
почват да пребивават съвместно с други епископи, за да достигнем така до 
първия случай – този на две или повече от две (нещо, което каноните дори 
не са могли да си представят) епископии в един и същ град. Украинският при-
мер е показателен. Четирите еднородни антиеклисиологични девиации са на 
принципа на скачените съдове, защото произтичат от богословието на съ-
териториалния ритуализъм (римокатолици), от богословието на мултипли-
циращия се атипичен сътериториален конфесионализъм (протестанти) и от 
богословието на националния месианизъм и на националната църква (правос-
лавни).

Изводи

В противоположност на старозаветното юдейско предание, при което има 
един център (Йерусалимският храм) в цялата вселена, Църквата от самото 
си начало е била полицентрична по света. През второто хилядолетие обаче 
римокатолиците, протестантите и православните са я превърнали анти-
канонично в сътериториална и полиархична както на поместно, така и на 
вселенско равнище. И църковната полиархия се проявява вече на четири ед-
нородни полиархични равнища: 1) местна църква – епископско ниво, 2) епар-
хийска църква – митрополитско ниво, 3) поместна автономна, автокефална, 
автокефално-патриаршеска, патриаршеска – автокефално-патриаршеско 
ниво и 4) вселенска църква – всемирно ниво. Отговорността за това през 
цялото протежение на второто хилядолетие носят Римокатолическата 
църква, немалко от протестантските църкви и някои православни помест-
ни църкви.

Накратко, никакво общение не може да съществува между църкви, всяка от 
които разполага с глобална юрисдикция. Нека да проявим един честен реали-
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зъм. Дори само фактът, че една такава поместна Църква смята, че притежа-
ва църковна самодостатъчност и поради това може безостатъчно и сама 
да покрие цялата Земя, дори само този факт, не ѝ оставя свободно поле за 
църковно общение с други поместни църкви. В наше време, в епохата на по-
ли-конфесионализма на църквите, можем да имаме „глобални църкви”, защото 
те са свързани с една глобална осветскостена есхатология, но от еклисиоло-
гично и канонично гледище не можем да имаме повече от една, единствена 
и уникална Вселенска църква. Факт е, че постмодерността породи в голяма 
степен постцърковност. Затова и бяха релативизирани днес църковнока-
ноничните критерии на учредяване и на функциониране на Църквата, както 
неотдавна постъпи и Руската патриаршия спрямо Александрийската патри-
аршия, снемайки всички канонични очаквания за канонично хармонизиране в 
историческия път занапред. За да се потвърди още веднъж изразеното още 
през IV век канонично безпокойство на свети Василий Велики за този толко-
ва сериозен и мащабен проблем: „Извънредно много ме измъчва, че са изоста-
вени, прочее, отеческите канони и всяка акрѝвия е пропъдена от църквите; 
и боя се, да не би църковните дела да достигнат до пълно объркване, дока-
то малко по малко безразличието взима преднина по пътя” (к. 89/Вас. Вел.). И 
това, от което той се е страхувал, днес се случва и заплашва да достигне до 
своята окончателна завършеност...

Еклисиологичните проблеми на цялото второ хилядолетие, които са харак-
терни за него като негова доминанта и изключителна определеност, не само 
че не са решени, а тенденцията е още повече да се увеличават и както по-
казват нещата, тези проблеми биват наследени от третото хилядолетие. 
Какво има да става от тук насетне? Излежда, че решението е дадено от Са-
мия Христос в една от Неговите притчи, където казва, че някои проблеми 
ще се решат едва... на жетва (срв. Мат. 13: 29 – 30), доколкото ние самите 
нищо не правим в тази посока: „жетвата е свършекът на века” (Мат. 13:39). 
Всички се съгласяваме (и по един мълчалив и скандален начин приемаме), че 
ритуалистката еклисиология (Римокатолическа църква), конфесионалната 
еклисиология (протестантски църкви) и етнофилетистката еклисиология 
(православни национални църкви) представляват плевели в живота на Хрис-
товата църква, защото я унищожават, снемат я... Само дето тези плевели 
идват от нас, отвътре, а не от външните... 

Ако се вгледаме в историята, ще видим, че църковните разделения винаги са 
водели до политически промени. Европа е буквално, ако не и изключително 
пространство на този исторически болезнен опит. Затова и Европа особено 
е пострадала от различните религиозни (християнски) разделения в миналото 
и в настоящето (оттук и изключването на християнството от проекта за 
Европейска конституция)... Но за съжаление и Европа ще трябва да очаква... же-
твата, още повече че християнските църкви не правят нищо друго от хиляда 
години насам, освен да разделят единния човешки род, чието сотириологично 
единство са призвани да пазят (срв. Иоан. 17:11, 21-22)! Тези думи изглеждат ня-
как жестоки, а може би са такива, но църковноканоничната действителност 
сама по себе си е по-жестока и от тези слова, които само констатират... 
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ΙΙ. Примерни предложения

Църковноканонични проблеми с оглед на по-нататъшните действия 

1. Съгласно с неотдавнашното Синодно решение на Руската църква (2019) и 
въз основа на нейния Устав (1988 и 2000) всички онези енории, които са осно-
вани по различни начини по нейна инициатива на африканския континент, се 
отнемат от канонически предвидената и териториално съществуваща един-
ствена юрисдикция на Александрийската патриаршия. Тези два параметъра – 
уставен и синоден – не изключват за в бъдеще формирането на енории по во-
лята на Руската църква, където тя желае, както и мисионерски структури, 
паралелни на каноничните, както става ясно вече от заявленията на различ-
ни руски йерарси. Това показва по дефиниция, че Руската патриаршия е приела 
синодно решение да узурпира църковна юрисдикция, която не ѝ принадлежи. 
Така Александрийската патриаршия се сблъсква с два големи взаимосвързани 
фронта, които се покриват от руското синодно решение от 2019 г.: проти-
воканонична инвазия („вторжение”) и църковна сътериториалност. Следо-
вателно с това свое решение руснаците няма да се ограничат с това да имат 
едно екстериториално църковно присъствие със съответните дейности – 
били те антиканонични – а ще пристъпят и към църковна сътериториалност 
с организирането на съответните църковни структури – нещо, което ще 
унищожи Църквата на даденото място. Това се вижда и от факта, че в сво-
ето решение те са възприели политическата логика на отмъщението. Нещо, 
което са правили и правят и на други места на планетата. 

2. Инвазията (εἰσπήδηση, навлизане-„вторжение”), бидейки противоканоничн 
акт, се дели на две категории: а) ситуационна инвазия: с моментно действие, 
известна като „задграничен акт” (παρ’ ἐνορίαν πράξη), т.е. самостоятелното 
отслужване на свети литургии или на дадено Тайнство без разрешение-бла-
гословение на поместната църковна власт (местен епископ, предстоятел, 
Свещен синод) и б) институционализирана инвазия: с кириархални (суверенни) 
църковни характеристики и постоянна, нараставаща дейност в канонична-
та територия на друга поместна Църква, съпътствана от учредяването на 
енория-епископия (срв. к. 8/I ВС), митрополия (срв. к. 12/IV ВС) или едноимен-
на поместна църква (срв. к. 39/V-VI ВС, както и к. 57/Карт. и к. 56/V-VI ВС). Този 
втори вид инвазия се нарича със съвременния каноничен термин „църковна 
сътериториалност” и е това, което съборно, системно и превантивно е осъ-
дено от три вселенски събора (Първия – 325, Четвъртия – 451, и Пето-шес-
тия – 691). При това предпоставките за една такава институционализирана 
инвазия се намират, както беше показано по-горе, във валидния днес Устав 
на Руската православна църква (срв. УРПЦ-1988 и 2000, гл. I, чл. 3), който пред-
ставлява точна дефиниция на институционализирана инвазия, с разпоредби-
те за една глобална църковна перспектива. 

3. Прекъсването на църковно общение, т.е. на съслужение и на поменаване в 
диптисите, е допустимо само при наличие на публично еретическо заявление, 
„на всеослушание” относно вярата. За всички останали въпроси от кано-
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нично естество има съборен път именно защото животът и управлението 
в Църквата се извършват съборно. Съборността съдържа по дефиниция кон-
сенсус, разногласие, различие в подходите, протест и др.под. Всичко това са 
неизменни съборни и взаимни права на всички поместни църкви. Вследствие 
на това прекъсванията на общение и на поменаване се осъществяват като 
всеправославно съборно решение и са задължителни за всички. Следователно 
едностранното синодно решение за прекъсване на общение по повод на общо-
църковни и всеправославни казуси е църковноканоничен произвол и злоупот-
реба, и в този смисъл е неприемливо. 

4. През същата 2019 г. под претекст лишен от богословско и църковноканонич-
но основание Синодът на Руската патриаршия взе решение за прекъсване на 
общение с две древлепросияли Патриаршии – две решения с напълно противо-
положно съдържание и за пръв път срещана девиантна насоченост с полити-
ческа украса, т.е. (1) едно решение за пълно (всеобщо) прекъсване на общение 
спрямо Вселенската Константинополска патриаршия и едно (2) избирателно 
прекъсване на общение с Александрийската патриаршия. Освен това за Алек-
сандрийската патриаршия това избирателно прекъсване на общение се съ-
пътства и от неприемливата от богословско и църковно гледище възприета 
мярка на... въздаяние (отмъщение) със светски и политически характер – нещо, 
което не отговаря на църковния онтологичен етос и издава един осветскостен 
светоглед. Сред тези „отмъстителни действия” се предвижда превръщането 
на Руското патриаршеско представителство в Александрия в теле-енория на 
Руската църква в Кайро в лоното на Александрийската патриаршия – предиз-
викателна и груба инвазия, която ще доведе до нов антиеклисиологичен и ан-
тиканоничен проблем – до сътериториалност във вида на теле-митрополии, 
а оттук – до възникването на църковна полиархия на една конкретна терито-
рия. С други думи, сътериториалността и следващата от нея полиархия, които 
възникват от руското синодно решение, ще унищожат църковноканоничната 
уникалност и неповторимост на единствената църковна власт на африкан-
ския континент – Александрийската патриаршия. Също така неотдавнашно-
то избирателно прекъсване на общение изглежда, че цели получаването на ко-
лективна изгода за руснаците от преследваното разцепление в епископското 
Тяло на Александрийската патриаршия, след като се усвоява макиавелисткият 
принцип „разделяй и владей”. Разглеждайки въпросния казус от една различна 
оптика, важно е да се подчертае тук, че по начина на своето структуриране и 
формулиране руското синодно решение се прицелва volentes nolentes в органич-
ното единство на Светия синод на Александрийската патриаршия. Ако този 
опит не бъде осуетен навреме и в своя зародиш, за да няма практическа стой-
ност и приложение в по-далечно време, осъществяването му ще доведе до уни-
щожаване на постигнатото до днес мисионерско дело в Африка, учредявайки 
твърде лесно една теле-Църква и теле-Патриаршия (нещо аналогично на те-
ле-църквите, които основава Римокатолическата църква след кръстоносните 
походи на Изток), усвоявайки като следствие от инвазията несвойствената 
руска тактика на измисленото противопоставяне на „туземци срещу гърци” 
или като предупреждението на руски чиновник за „въстание на африканските 
клирици”, подтиквани чрез известните политически методи...
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5. Не бива Александрийската патриаршия да се успокоява пред факта, че рус-
кото синодно решение се намира напълно извън каноничните рамки. Ако в 
крайна сметка пристъпят към инвазия, то тя ще бъде по всичко останало 
законна и уставосъобразна, с една дума: ще бъде законо-уставосъобразна. 
Т.е. църковните образувания, които ще бъдат основани, ще бъдат узаконе-
ни! Отбелязваме само, че това, което ще направят руснаците с църковната 
сътериториалност и църковната полиархия, като приложение на тяхното 
синодно решение, юридически е в съзвучие както със законодателството на 
местните държави в Африка, така и с Европейския (международен) договор в 
Амстердам – 1996 (член 9), който предоставя международна гаранция и юри-
дическа закрила на всяка съществуваща и позната религиозна общност, без 
оглед на църковноканоничния параметър на проблема и без оглед на „канони-
ческата чувствителност” на Православната вселенска църква. А ако тази 
ситуация бъде узаконена трайно, то безболезнено и твърде лесно ще осно-
ват църковни училища и богословски академии, както направиха неотдавна 
в Естония и Париж. 

6. Същата логика на отмъщението руските църковни ръководители ус-
воиха и в решението си за прекъсване на общение с Гръцката църква, „за-
плашвайки”, че ще приемат в църковно общение старокалендарните общ-
ности-църкви в Гърция, като паралел на онези, които самите те смятаха 
за „схизматици” в Украйна. Дори само този факт, дори само под формата 
на „заплаха” (и в случая с явни предложения за инвазия) показва, че аргумен-
тите им и делата им нямат църковноканонично основание. Обратно, ако 
внимателно ги разгледаме, те съдържат богословска и канонична непосле-
дователност. 

7. Също така по повод на приетото синодно решение възниква един двоен 
въпрос: 

 а. Ако решението на Руската патриаршия за инвазия (според тях: ус-
тавно навлизане) на територията на Африка е канонически правилно и е цър-
ковноканонически подплатено, защо то не беше взето преди украинската ав-
токефалия, а се свързва с нея и при това точно след като Александрийската 
патриаршия утвърди църковната автокефалия на Украйна? Защо не пристъ-
пи към подобен акт преди или във време, което нямаше да събуди подобни 
подозрения, а едновременно и точно по време на въпросното признаване на 
автокефалията? 

 б. Откога разногласието по даден църковноканоничен въпрос води до 
отмъщение от светски и политически тип? С други думи: ясно е, че е съвър-
шено различно да изразяваш несъгласие по едно събитие, което се случва в 
Църквата и което подлежи на съборно решение, и това да пристъпваш към 
нещо непознато в цялата двухиляодлетна църковноканонична практика и 
предание на Църквата – до налагането на светско отмъщение, което няма 
никакво църковноканонично основание и референт. 
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8. Четири църкви са се произнесли непосредствено и официално относно 
църковната автокефалия в Украйна, в хронологичен ред: Вселенската патри-
аршия, Гръцката църква, Александрийската патриаршия и Йерусалимската 
патриаршия. Позицията на руснаците е съвършено различна спрямо всяка от 
тях. И неслучайно...

Спрямо първите две отношението им е радикално прекъсване на общение. 
За изследвания тук въпрос ни интересува непосредствено разликата в под-
ходите спрямо двете древлепросияли Източни патриаршии. Спрямо Алексан-
дрийската патриаршия беше решено прекъсване на общение с възприемане 
на неограничена инвазия и предизвикване на сътериториалност, докато за 
Йерусалимската патриаршия самите руски йерарси „успяха и поеха инициа-
тивата”, преди тя да успее официално и публично да се произнесе, действай-
ки чрез „съблазнителни” предложения, съвършено чужди на каноничния кон-
текст. С други думи, двете древни Патриаршии се разглеждат от руските 
църковни ръководители като „слабото звено”, в противоположност на пър-
вите две поместни църкви (Вселенската патриаршия и Гръцката църква), 
смятани за част от православната твърдиня. Африка представлява първи 
опит за вземане на решения, осъществявани в бъдеще, подобни на това от 
декември 2019 г. И оттам ще започнат. В случая с третата Източна патри-
аршия [на Антиохия] там възприеха друг подход... 

9. Акинонисия („разобщение”) има право да наложи всяка поместна църква спря-
мо своите вътрешни членове, без да дава за това отчет на никого извън нея. 
Що се отнася обаче до общоцърковни казуси, се изисква ad hoc Всеправославен 
събор или, когато въпросът е спешен, съборна среща (синаксис) на предстоя-
телите на поместните православни църкви (както през последните години 
се случи по различни поводи, в Българската църква – 1998 г., или при избора 
на Йерусалимски патриарх – 2005 г.). Следователно наложената избирателна 
акинонисия (прекъсване на общение) със синодно решение за институциона-
лизирана инвазия в Александрийската патриаршия, бидейки нововъведение, 
произвол и злоупотреба, е осъдителна в църковноканонично отношение като 
безпочвено и неоснователно, като враждебно действие от страна на сестра 
Църква към друга сестра Църква... А това е така за онзи, който е в състояние 
„да види... Христовата църква” (свети Николай Кавасила). 

10. Синодното решение на Руската църква е вътрешно противоречиво в цър-
ковноканонично отношение с оглед на заявеното в него. Завява се прекъсване 
на общение, а се пристъпва към действия, които разглеждат Африканската 
църква, сякаш тя се намира в схизма. Действително съдържанието на реше-
нието против Александрийската патриаршия ни насочва към казуса на схиз-
мата, а не към този на прекъсването на общение. Различните канонични мерки, 
които се взимат в подобни случаи, стават ясни от таблицата по-долу:
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Църковноканоничният проблем на руското синодно решение (2019)

• Прекъсване на общение → няма инвазия (вторжение), нито настъпление

      → няма църковна сътериториалност

      → не предизвиква църковна полиархия

• Схизма    → без оглед дали става дума за инвазия с 
географско разширение

      → без оглед дали става дума за сътериториалност

      → без оглед дали става дума за полиархия

При това самите руснаци в своето решение говорят за прекъсване на обще-
ние. Защо в такъв случай възприемат мерки и методи, които се отнасят до 
схизма? Ако действително смятат, че е възникнал разкол, нека да го обявят. 
Освен ако действително смятат, че е налице разкол, и без да го обявяват, 
действат така, както се действа в подобен случай. Тази непоследовател-
ност е безусловно и крайно проблематична и опасна. Ако тя бъде възприета, 
ще възникнат проблеми в лоното на Александрийската патриаршия. Алек-
сандрийската патриаршия е призвана да се събере синодно и да разгледа 
църковно всички тези неканонични (извънканонични) действия, които за-
явява Автокефално-патриаршеската църква на Русия. 

11. Гореспоменатият фундаментален уставен член 3 от УРПЦ (1988 и 2000), кой-
то е част от Основните положения на официалния Устав на РПЦ и въз основа 
на който е взето неотдавнашното антиканонично решение в ущърб на дре-
влепросиялата Александрийска патриаршия, ще се превърне – както вече се е 
случвало при много други случаи – в прецедент за произволни и антиканонични 
действия в ущърб на православни поместни църкви, които биха „посмели” да 
приемат в църковно общение новоучредената Автокефална църква на Украйна.

12. Защо в крайна сметка Руската църква едностранно прекратява общение? 
Каква е целта? Дали единствената причина е в украинската автокефалия, или 
има по-дълбоки причини за по-широки интереси и по-далечни цели? Може ли да 
предвиди някой в дългосрочна перспектива до какво ще доведе миналогодиш-
ното синодно решение за прекъсване на общение? В резултат на поставени-
те въпроси и на направените по-горе констатации според нас украинският 
църковен въпрос представлява повод и исторически шанс за (политическа и 
църковна) Русия да осъществи своите по-дълбоки исторически въжделения от 
векове, видни още от началото на XVI век, и няма нищо общо с каноническата 
правилност, на която се позовават днес urbi et orbi руските църковни ръково-
дители и висши църковни (и нецърковни) чиновници. С други думи: за тях укра-
инският въпрос не е самостоятелен проблем за някакви случайно „загубени ка-
нонични права”, а златен шанс за постигане на други паралелни претенции и 
по-далечни съкровени стремежи...
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13. Многократно се вижда от историята, че екстровертността на църковна 
(а не на Света!) Русия е свързана с възхода или падението, избухването или 
сдържането на руската политическа мощ на международно геополитическо 
и гео-църковно равнище, точно както това се описва визионерски от руския 
летописец от 1512 г. (царска Русия, Съветска империя (днешната и утрешна), 
Путинова Новоруска империя чрез Руската православна църква и т.н.). 

14. Оказва се исторически, че православните руснаци са завладени от явна 
тенденция към властолюбие и несдържана хегемония, затова и открай време 
склоняват да се поддадат на третото Христово изкушение (Мат. 4:9) за гло-
бална мощ, власт и господство, подчинени на светски приоритети и перс-
пектива, които задушават по дефиниция есхатологичното битие на Църк-
вата в историята, както и всяка есхатологична перспектива.

15. Визията за изграждането на една Глобална руска църква (УРПЦ – 1988 и 2000, 
гл. I, чл. 3, и началото на реализацията на тази визия посредством прекъсва-
нето на църковно общение – 2019), което съответства на визията на Римо-
католическата църква (1870/1962–65, 2006), има същите патогенни характе-
ристики, както първоначалното латинско надигане през Средновековието 
(автономизирана светска власт, предизвикване на църковна сътериториал-
ност, незбежното създаване на църковна полиархия и пр.), преминавайки не-
очаквано от църковната общностна пълнота в онтологически смъртоносна-
та църковна самопълнота (самодостатъчност), като загубва – в случай че 
не промени своята позиция – посоката към Есхатона.

Заключително

Една външна за християнския свят личност, Махатма Ганди, макар вън-
шен, е казал твърде точно, че „В оня ден, в който силата на любовта 
ще победи любовта към силата, тогава светът ще познае мира”... А ние бих-
ме добавили в същата перспектива: не само мира между народите, но и ка-
ноничната правилност на Църквата. След всичко гореизложено заключител-
ният въпрос, който не може да бъде премълчан и който стои, е повече от 
ясен: Кой и как ще спре мултиплициращото се произволно антиеклисиологич-
но и антиканонично поведение на Руската патриаршия спрямо поместните 
православни църкви, с множеството очевидни отрицателни последици, за 
да бъде избегната в бъдеще съответната историческа грешка, подобна на 
тази, която се е случила с Римската патриаршия преди хиляда години и която 
продължава да е налице до днес?

Сравнителна оценка на „църковната сътериториалност”

Римска патриаршия (1054/1099–1204) – Руска патриаршия (2019–2020)

Днес, през XXI век, руснаците действат по същия начин, както са действали 
римокатолиците през XI век. Последните чрез прекъсването на общение и с 
политически методи-интриги са предизвикали инвазия в другите поместни 
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Източни църкви (древлепросияли патриаршии и в Кипърската автокефална 
църква), а впоследствие са преминали към създаването на паралелни и съ-съ-
ществуващи с по-раншните поместни латински църкви с културалистки (ла-
тински) наименования, предизвиквайки по този начин невиждания дотогава 
голям църковен проблем – сътериториалността (от 1099 г. насетне). Пър-
вите (руснаците), mutatis mutandis, са навлезли в същата траектория (пре-
късване на общение – инвазия – сътериториалност) и ще се превърнат – 
ако вече не са се превърнали – във виновниците за дълбок разлом, в основата 
на радикален разкол в лоното на Православната вселенска църква. Нека да 
разгледаме сравнителните характеристики на тези два „успоредни църков-
ни животописа” – от началото на XI век и от началото на XXI век, а съответ-
ните изводи ще дойдат от само себе си.
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Сравнителна таблица

Римска патриаршия
• 7541–1054: 300 години подготовка за 
господство
• 1054: прекъсване на църковно общение
• 1095: златен шанс → кръстоносните 
походи
• 1054–1099: настоятелност в прекъс-
ването на общение с различни дейст-
вия, които имат характера на „сту-
дена война”, както и с изграждането 
същевременно на нова Църква с глобал-
ни измерения. Извършена е съответна-
та подготовка. 
• 1099: Създаване на сътериториалност 
като осъществяване на „едностранно 
прекъсване на общение с древлепросия-
лата Йерусалимска патриаршия. 
• 1099: „Кръщават” прекъсването на об-
щение – „схизма”, за да оправдаят всяко 
антиканонично и произволно основава-
не на църкви на територията на други-
те поместни църкви. 

1099 → Начало на модификациите
• 1099: Начало на множество прекъсва-
ния на общение
• Телеологична траектория:
 Прекъсване на общение → инвазия → съ-
териториалност
• създаване на църковна полиархия на да-
дено място
• 1. Културалистко владичество → панла-
тинизъм
• 2. Панлатинизъм (Глобална латинска 
църква)

• Начало с прекъсване на общение → 
„схизма”
• Начало с прекъсване на общение и кръс-
тоносни походи
• След прекъсването на общение нас-
тъпва сътериториалност и поглъщане 
на поместни Църкви (Йерусалим-1099, 
Антиохия-1100, Кипър-1171, Констан-
тинопол-1204)
• Църковната сътериториалност исто-
рически започва с прекъсване на обще-
ние и с необявена в началото схизма. 
• Римокатолици → отказ да предоста-
вят автокефалия (протестанти3)
• Цел → Глобална църква (1870-2006).

От 2006 г. в завършен вид на проява.

Руска патриаршия
• 1512–2016: 500 години подготовка за 
господство2

• 2019: прекъсване на църковно общение
• 2019: златен шанс → украинската ав-
токефалия
• 1988–2018: извършена е съответната 
подготовка преди първото прекъсване 
на общение (2019)

• 2019: Създаване на сътериториалност 
като осъществяване на „едностранно 
прекъсване на общение с древлепросия-
лата Александрийска патриаршия” 
• 2019: Започват да „кръщават” прекъс-
ването на общение – подготвяна „схиз-
ма”, за да оправдаят бъдещото основа-
ване на антиканонични и произволни 
църкви на територията на другите 
поместни църкви. 
2019 → Начало на модификациите
• 2019: Начало на множество прекъсва-
ния на общение 
• Телеологична траектория:
 Прекъсване на общение → инвазия → съ-
териториалност
• създаване на църковна полиархия на да-
дено място
• 1. Културалистко владичество → панру-
сизъм
• 2. Панрусизъм (Глобална руска църква)

• Начало с прекъсване на общение → 
„схизма”
• Начало с прекъсване на общение и ус-
тавни разпоредби
• След прекъсването на общение продъл-
жава с поглъщане на поместни Църкви 
и сътериториалност (Естония-1945, 
Латвия-1945/2020, Украйна-2019, Алек-
сандрия-2019)
• Църковната сътериториалност днес 
започва с прекъсване на общение, както 
и с необявена „схизма”.
• Русия → отказ да предоставят ав-
токефалия (Украйна4)
• Цел → Глобална църква (1988-2000/2019).

От 2000/2019 начало на изпълнение.
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1. Възприемане и използване на светска власт – нещо, което продължава и 
по-късно. 

2. Широкият времеви диапазон се дължи на намесата на Османската империя 
въпреки известните опити (Пелопонеско въстание [1768–1774], Света гора 
[1910–1917]), с уставно-юридически апогей (УРПЦ-1988 и 2000, гл. Ι, чл. 3) през 
последните 30 години (1988/1990–2019).

3. Протестанти. Ако Римокатолическата църква беше предоставила автоке-
фалия на желаещите тогава църковна независимост, нямаше да възникне 
по-късно Протестантският разкол (след 1517 г.). По същото време Вселенска-
та патриаршия, противно на римокатолическата позиция и избор, предос-
тавя автокефалия на Русия (1589). Обратно, от 100 години насам (1920–2019), 
Русия прави всичко, воювайки срещу всички, за да не получи Украйна автоке-
фалия. И от този факт става ясно, че Римокатолическата църква и Руската 
църква съвпадат по своите еклисиологии и че Руската църква възприема ри-
мокатолическа методология, а не тази еклисиология, която тя е научила от 
православната Вселенска патриаршия. 

4. Ако Руската църква се беше съгласила да предостави автокефалия на мо-
лещите в продължение на четири (4) пъти за църковна независимост (1920, 
1940, 1991, 2018), нямаше да възникне по-късно днешният украински въпрос. 

Превод от гръцки: Александър Смочевски
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Камерунският митрополит Григорий (в мире: Георгиос Стергиу) е 
роден през 1961 г. в Гърция. През 1984 г. е постриган за монах и е ръ-
коположен за дякон, а четири години по-късно – за йеромонах. През 
1988 г. завършва Богословския факултет на Атинския универси-
тет. През 2004 г. е ръкоположен за епископ и е избран за митропо-
лит на Камерун (Централна Африка).

Камерунски митрополит Григорий (Стергиу)

ДОКЛАД ПРЕД СВЕТИЯ СИНОД 
ОТНОСНО ИНВАЗИЯТА НА 
МОСКОВСКАТА ПАТРИАРШИЯ 
В КАНОНИЧНАТА ТЕРИТОРИЯ 
НА ДРЕВЛЕПРОСИЯЛАТА 
АЛЕКСАНДРИЙСКА ПАТРИАРШИЯ
Във великия град Александрия, 10 януари 2022 г.

I. Предисловие

Първо бих искал да благодаря на Вас, Блаженнейши Владико, за доверието и из-
ключителната чест да направя това встъпление пред Ваше богопочитаемо 
Блаженство и пред честното Йерархично тяло на апостолския Александрий-
ски престол относно един толкова сериозен – бих се осмелил да кажа, широко-
мащабен – въпрос и моля предварително свещените слушатели за извинение 
и за снизхождение за моята недостатъчна подготвеност.

Диоцезното (административно) деление на Православната църква ще полу-
чи своята завършена форма по времето на светия Четвърти вселенски съ-
бор (Халкидон, 451 г.) в известния модел на Пентархията, който по-късно ще 
бъде гарантиран и от държавното законодателство на Източната римска 
империя от император Юстиниан.1

1  Вж. съответно: Φειδᾶς Β., Ὁ Θεσμὸς τῆς Πενταρχίας τῶν Πατριαρχῶν, τ. ΙΙ. Ἱστορικοκανονικὰ προβλήματα περὶ τὴν 
λειτουργίαν τοῦ θεσμοῦ (451-553), Ἀθῆναι, 1977, σ. 161-207. Τόμ. ΙΙΙ. Ἀπὸ τὴν Ε΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον μέχρι σήμερον (553-
2012), Ἀθῆναι 2012, σ. 92-118.
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Изключение в това църковноканонично деление на Империята на „петте на-
чала” на петте древни (първородни) патриаршии ще бъде, както всички зна-
ете, Кипърската църква, която запазила своя автокефален статут, който е 
получила още на Третия вселенски събор (Ефес. 431 г.).

Излиза извън рамките на настоящото встъпление, разбира се, изчерпа-
телното обсъждане на целия въпрос с историческото развитие на админи-
стративното деление на Православната църква, но задължително трябва 
да се подчертае, че Църквата се организира винаги въз основа на терито-
риален критерий, а не на някакъв друг критерий (например племенен, ет-
нически, езиков и пр.), винаги вътре в определени географски граници, за да 
не се смесват правата на Църквите2, нещо, което със сигурност извира от 
евхаристийно-центричната структура на нашата Църква и от изначал-
ните еклисиологични норми, както те са формулирани от свети Игнатий 
Богоносец.3

Границите на древлепросиялата Александрийска патриаршия са ясно описа-
ни още от Първия вселенски събор (Никея, 325 г.) в неговия канон 6: Да се па-
зят древните обичаи в Египет, Ливия и Пентапол, тъй щото Александрийски-
ят епископ да има власт над всички тези области4 – канон, който очевидно не 
постановява една нова (несрещана досега) административна структура, а 
задава канонична сила с Вселенски събор на едно старо и утвърдено състо-
яние, на древните обичаи според буквалната формулировка на канона. И тъй 
като в последно време от страна на о. Георгий Максимов5, преподавател в 
Московската духовна академия, беше подложена под съмнение юрисдикция-
та на Александрийската патриаршия върху цяла Африка, нека да припомня, 
че посредстом Патриаршеския и Синоден томос от 23 октомври 2001 г. при 
приснопаметния патриарх Петър беше предоставена канонично на Алексан-
дрийската патриаршия от страна на Вселенската патриаршия юрисдикция-
та над целия африкански континент и на съседните острови. Съответният 
Томос постановява: счетохме за основателно и благословено да приемем тази 
молба и да се предостави по собствено желание и доброволно, и напълно свобод-
но и без натиск на молителя – сестрата Александрийска църква – цялата наша 
отговорност и юрисдикция върху целия африкански континент и върху остро-
вите около него.

Несъмнено едно основно проучване на църковната история ще ни разкрие 
множество примери, при които границите на църквите не са зачитани – още 
един пример за човешката паднала природа и за грехопадналата твар, коя-
то винаги клони към светската логика, към слепотата на мирската власт, 

2  Ράλλης Γ.-Μ. Ποτλῆς, Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, ἐκ τῆς Τυπογραφίας Χαρτοφύλακος, Ἀθήνησιν 1859, τ. 
6, σ. 258. [навсякъде по-надолу: ΡΠΣ.]
3  Вж. повече в класическия по темата труд на Йоан Зизюлас, митр. Пергамски: Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ 
Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ Ἐπισκόπῳ κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους αἰώνας, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 22009.
4  ΡΠΣ, τ. 2, σ. 128.
5  Клирик на Московската патриаршия, който служи противоканонично на територията на Алексан-
дрийската патриаршия. Б.пр.
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както ще каже византийският канонолог Аристин в съответната бележка 
към гореспоменатия канон: Всеки от Патриарсите е длъжен да се задоволява 
със своите привилегии и да не заграбва някоя чужда епархия, която не е била 
винаги и от самото начало под негово управление; понеже това е слепотата 
на мирската власт.6

Това незачитане на границите, т.е. тази каноническа простъпка е известна 
в нашето канонично Предание с термина εἰσπήδησις [invasion, вторжение, на-
влизане]7. „Инвазия” според каноничното право означава: всяка надгранична 
дейност и юрисдикционно преодоляване (незачитане) на границите (срв. к. 2/
II ВС, к. 18/Анк., к. 22/Антиох., к. 48, 49 и 120/Карт.). В същата перспектива под 
„инвазия” се разбира и навлизането в църковна територия и църковна юрисдик-
ция с изключителния статус на узурпацията на територии и канонични права, 
и показва настъпление и намеса, злонамерена тенденция (претенция) и антика-
нонично нахълтване на един епископ в пространството на една местна църква 
(епископия), на друга и различна от неговата, или от страна на предстоятеля 
на дадена Църква с мълчаливото, толериращо и/или окуражаващо съгласие на 
неговия църковен Синод в пространството на дадена поместна църква (авто-
номна, автокефална или патриаршеска), друга и различна от неговата (тяхна-
та) Църква. Става дума именно за узурпация на църковна юрисдикция [...] поради 
хегемония, властолюбие, индивидуални или колективни претенции и властови 
експанзионизъм.8

„Инвазията, бидейки противоканоничен акт, се дели на две категории:

а) ситуационна инвазия: с моментно действие, известна като „задграничен 
акт” (παρ’ ἐνορίαν πράξη), т.е. самостоятелното отслужване на свети литур-
гии или на дадено Тайнство без разрешение-благословение на поместната цър-
ковна власт (местен епископ, предстоятел, Свещен синод) и

 б) институционализирана инвазия: с кириархални (суверенни) църковни харак-
теристики и постоянна, нарастваща дейност в каноничната територия на 
друга поместна Църква, съпътствана от учредяването на енория-епископия 
(срв. к. 8/I ВС), митрополия (срв. к. 12/IV ВС) или едноименна поместна църква 
(срв. к. 39/V-VI ВС, както и к. 57/Карт. и к. 56/V-VI ВС). Този втори вид инвазия се 
нарича със съвременния каноничен термин „църковна сътериториалност” и е 
това, което съборно, системно и превантивно е осъдено от три вселенски съ-
бора (Първия – 325, Четвъртия – 451 и Пето-шестия – 691).”9

6  ΡΠΣ, τ. 2, σ. 131.
7  Навсякъде по-надолу εἰσπήδησις се превежда с латинизма „инвазия” (една традиция, която започва от 
Средновековието и достига до епископ Никодим Милаш). Тук следва да се отбележи, че никъде в текста на 
свещените правила на Църквата (общо 770 канона, които имат вселенски [общоцърковен] авторитет) 
не намираме думата εἰσπήδησις или производните ѝ. Срв. Μενεβίσογλου Παῦλος (μητρ.), Λεξικὸν τῶν ἱερῶν 
κανόνων, Солун-Катерини 2013, с. 113. Б.пр.
8  ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Γρ. (Перистерски митрополит), Κανονικὸ Γλωσσάριο (Κεφάλαια Κανονικῆς Οἰκονομίας), Ἀθήνα 
2011, σ. 60-61.
9  Вж. публикуваното в настоящия брой на Християнство и култура „Канонично експертно мнение за Алек-
сандрийската патриаршия” на Перистерския митрополит Григорий Папатомас. Б.пр.



62

Противоканоничната инвазия на РПЦ в православна Африка

Позволете ми също така да засегна някои пунктове, що се отнася до тълку-
ванието на свещените канони – нещо, което ще бъде полезно при окончател-
ните преценки. Свещените канони не са отделна, независима и самостоятел-
на част от изворите на откровението, а се включват органично в цялостното 
свещено Предание на Църквата.10 Откъсването и изолирането на свещените 
канони от цялостното Христово Откровение и истина води до едностран-
чиви абсолютизации и погрешни оценки, които не са в съзвучие с духа на ка-
ноните, който винаги е имал сотириологична и есхатологична насоченост. 
Следователно не бива да се пренебрегват или да се подценяват особените 
исторически условия и специфика на епохата, в която са постановени кано-
ните. Без да се снема онтологическата истина и духът на канона, трябва да 
се отделя внимание на историческата му обвивка. С други думи: разграни-
чението между истина и историческа обусловеност представлява условие, 
без което не може да имаме правилно разбиране и приложение според всеки 
отделен случай на даден канон. Тези две страни на каноничното предание, 
т.е. онтологическата истина, от една страна, и контекстуалността, от 
друга, не се намират в отношение на противоречие, а в диалектическа връз-
ка.11

Показателно е, че Шестият вселенски събор в Константинопол (680/681) 
констатира: Много пъти нашите свети отци, за да спечелят спасението на 
по-голям брой души, насаждат началата на богоугодната икономѝя, без да 
подменят изобщо акрѝвията на правилните догмати на Църквата.12 Реше-
нието на този Събор кодифицира в голяма степен по-раншната пастирс-
ка практика на Църквата, която ще продължи без прекъсване до наши дни. 
Акрѝвията и икономѝята, имайки еднаква значимост, са форми на църков-
ното Предание, които служат на съграждането на църковното Тяло и за 
спасението на падналия човек. Икономѝята не е отпадане от събитието на 
Църквата и измяна на спасителната истина на канона, а става дума за избор 
по разсъдителност и онтологическо снизхождение пред [падналото] човешко 
лице и за индивидуализиране на правилото.13 Църквата напредва в историчес-
кото и грехопаднало време и свят с твърдата и непогрешима перспектива 
и визия към Есхатона и към идващото Царство. Без да бъде от тоя свят, 
тя живее и върви в този свят и по тази причина снизхожда към човека. Ико-
номѝята е тази, която прави Църквата Църква, която придава достойнство-
то на Църквата да бъде Църква. Ако изчезне икономѝята от Църквата, тога-
ва ще ѝ остане само акрѝвията, която на свой ред ще превърне Църквата в 
юридическо тяло.14 Следователно лишената от разсъдителност маниакална 
привързаност към каноничната акрѝвия представлява отклонение и подмя-
на на църковното съ-битие.

10  Φειδᾶς Βλ., Ἱεροὶ Κανόνες καὶ Καταστατικὴ νομοθεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1997, σ. 71-72.
11  ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Γρ. (понастоящем Перистерски митрополит), Συναφειακότητα καὶ Ἱεροὶ Κανόνες στὴν Ἐκκλησία, 
Cluj-Napoca 2013, σ. 5.
12  Acta Conciliorum Oecumenicorum, 2.2., Berlin 1990-1992, r. 17.
13  ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Γρ. (понастоящем Перистерски митрополит), Ἡ ἐκκλησιακὴ οἰκονομία, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 10-
11.
14  Пак там, с. 21.
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II. История на казуса

Предоставянето на автокефалия на Руската църква и въздигането ѝ в по-
четната титла на патриаршия (1589) ще се превърне в началото на поре-
дица от автокефалии, които ще продължат през следващите векове – ре-
зултат главно, но не само, на разпада на Османската империя и на появата 
на националните държави – повечето от тях на Балканите и единствено на 
територията на Вселенската патриаршия.

Въпреки че в повечето случаи „автокефалията” е била предоставяна (или е 
била насилствено взета) по твърде неканонични начини, Вселенската пат-
риаршия в желанието си да служи църковно и да подкрепи плурализма и на-
ционалната, но в никакъв случай националистическа идентичност на но-
вопоявилите се държавни образувания, давала своето благословение за 
„автокефалиите”, възстановявайки по този начин разклатения каноничен 
ред, целейки се в по-голямото, т.е. в завръщането в лоното на Църквата 
на изгубената овца (Лук. 15: 6), използвайки канонична „икономѝя”, пренебрег-
вайки по-малкото (в случая), т.е. каноничната „акрѝвия”.

В този контекст на промислителната и полезна грижа на Вселенската пат-
риаршия, като Първопрестолна и първа по отговорност Църква, се вписва и 
предоставянето на „автокефалия” на Украинската църква (2019) след дълго и 
продължително състояние на разкол.

Историческият път на Киевската митрополия, а следователно и църковно-
то положение в областта на Украйна, макар и твърде сложен, е достатъч-
но известен. Изследването на историческите извори доказва, че Киевската 
митрополия никога през вековете не е била каноническа територия на Рус-
ката патриаршия, а следователно претенциите, че Великата константи-
нополска църква няма права да предостави автокефалия, нямат канонично 
основание. 

Въпреки това експанзивната руска църковна политика, която винаги е 
функционирала като инструмент на руската „мегали идея” и на идеята на 
панславизма и на „Третия Рим”, успяла да „пороби” Киевската митрополия, 
използвайки затрудненото положение, в което се е намирала Вселенската 
патриаршия под османско иго. Буреносните промени през ХХ век обаче, с два 
основни вододела – Октомврийската революция през 1917 г. и разпада на СССР 
през декември 1991 г. – с автономистките движения, които ще се появят, ще 
усложнят драматично църковния пейзаж, създавайки множество църковни 
образувания и структури на територията на Украйна и довеждайки милиони 
верни до състояние на разкол.

Неспособността или безразличието на Руската църква да реши украинския 
въпрос въпреки многократните призиви на украинските църковни и поли-
тически власти накара Вселенския патриарх Вартоломей да предостави 
през януари 2019 г. автокефалия на Украинската църква, сам той, без съдей-
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ствието или съгласието на някоя друга Църква, притежавайки канонич-
ното право, за което свидетелства и практиката на Църквата и както 
е в случая с всички нововъзникнали автокефални Църкви (Руска, Сръбска, 
Румънска, Българска, Грузинска, Гръцка, Полска, Албанска, Чехословашка), 
приемайки въззивните (апелативни) молби15 на низвергнатите от руска-
та църковна йерархия украински архиереи, съгласно свещеноканоничните 
привилегии, които му гарантират вселенските събори и многовековната 
и непрекъсната практика на Църквата. Под „привилегии” се има предвид 
жертвената отговорност и себеотвержение в името на добростояние-
то и добрия живот на поместните църкви, а не властовият натиск и до-
могвания.

С това решение на Вселенската патриаршия се съобрази и Александрийски-
ят предстоятел, както беше нормално и както следваше, поменавайки на 
8 ноември 2019 г. името на новия Предстоятел на Автокефалната църква 
на Украйна и приемайки по този начин de facto извършеното. Впоследствие с 
едно действие, което е непонятно в еклисиологично отношение и нечувано 
в каноническо, Московската патриаршия прекъсна евхаристийно общение 
с Александрийския патриарх и с онези от епископите на древлепросиялия 
престол на апостол Марк, които признаха нововъзникналата Автокефална 
църква на Украйна, изключвайки останалите, ако и доколкото има такива. 
По дефиниция това означава опит за предизвикване на разцепление в древле-
просиялата Патриаршия в нейната централна структура – Светия синод, 
и предизвикване на разколническо движение вътре в Синода и в Синодното 
тяло за по-лесното навлизане – на по-късен етап – в Африка, превръщайки я 
в клетъчно ядро, а също така и за извършваното мисионерско дело, замест-
вайки Александрийската патриаршия. С други думи, различаването по съдър-
жание в руските синодни решения на общо прекъсване на църковно общение 
с Вселенската патриаршия и на избирателно прекъсване на общение с Алек-
сандрийската патриаршия, разкрива опит за разцепване на „общността на 
епископите” (к. 5 на Първия вселенски събор) на Александрийската патриар-
шия и вътрешно разделение с цел по-лесното настъпление в африканския кон-
тинент.16

Впоследствие в същата логика на отмъщението и въздаянието Руската 
патриаршия с неотдавнашното си официално комюнике – от 29 декември 
м.г., пристъпи към разглеждане на молбите на повече от сто клирици на 
Александрийската патриаршия – както твърди Руската църква – да се при-
съединят към лоното на Московската патриаршия, основавайки „Патриар-
шеска екзархия” в Африка, оглавявана от Ереванския и Арменски архиепископ 
Леонид.17

15  Класически текст за апелацията: Kartaschoff A., ”Τὸ τῆς Ἐκκλήτου Δικαίωμα τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν ἐν 
τῇ πράξει”, Ὀρθοδοξία, ΚΓ΄ (1948), σ. 278-289. [български превод: сп. Християнство и култура, бр. 3 (140), 2019, с. 
45-60. Б.пр.]
16  Вж. публикуваното в настоящия брой на Християнство и култура „Канонично експертно мнение за Алек-
сандрийската патриаршия” на Перистерския митрополит Григорий Папатомас. Б.пр.
17  Вж. подробно: https://mospat.ru/ru/news/88740/ 
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III. Някои наблюдения върху историко-каноничните 
параметри на темата
Вместо да привеждам други исторически сведения или оценки относно на-
строенията и тактиката на Руската църква спрямо древните патриаршии, 
ще цитирам думите на Вселенския патриарх (впоследствие Александрийски 
патриарх) г-н Мелетий Метаксакис. Приснопаметният пише следното: На-
несените на тялото на Гръцката църква (има предвид: гръкоезичните, т.е. 
древните патриаршии) през дълги векове травми от западните пропаганди 
са нищо пред раните, които откриха в него единоврците от Севера, „новите 
закрилници на православието”, както иронично бяха наречени от един техен съ-
народник привържениците на тази руска политика.18 Това е достатъчно, що 
се отнася до историята, понеже, както е известно, историята поучава и за 
съжаление се повтаря.

Пристъпвам с Ваше разрешение, Ваше Блаженство, към някои уточнения по 
въпроса, които в по-голямата си част са известни и самопонятни, но смя-
там, че е важно да бъдат поставени пред свещеното Тяло по най-ясен начин.

1. Пасивно-колебливата позиция на някои от светите братя [архиереи] или 
дори изразената отрицателна тяхна позиция да се съобразят с решение-
то на Александрийския патриарх да приеме извършеното от Вселенския 
патриарх, насърчи или, ако не насърчи, то поне не обезсърчи Руската 
църква в нейните противоканонични действия, доколкото тя се надя-
ваше на подкрепа отвътре [от епископи на Александрийската патриар-
шия] – нещо, което се доказва с факта, че наложената от нея акинонисия 
(прекъсване на общение) е избирателно, както вече беше казано. В послед-
но време се говори, че в някои епархии на Александрийския престол от из-
вестно време служат руски свещеници, които поменават Московския пат-
риарх... Ако това е вярно и тамошните канонични епископи знаят за него 
и го приемат или го понасят, без да реагират, то тогава основаването на 
екзархията е само върхът на планината, а проблемът е преди всичко наш 
вътрешен проблем. Моментът е кризисен, за да не кажа решаващ, и имаме 
свещен дълг към нашата Църква да застанем на висотата на събитията. 
Ако днес, след всичко, което се случи, има все още в Свещения архиерейски 
събор братя, които смятат, че Руската църква върши нещо добро, а Алек-
сандрийската патриаршия не е права, тогава имаме проблем с нашата 
идентичност и ипостас, и нека не прозвучи жестоко – проблем с вярата.

2. Московската патриаршия със своето решение от 29 декември 2021 г. изпа-
дна в каноничното прегрешение на „инвазията” (навлизане в чужда юрис-
дикция), основавайки „екзархия” в каноничните териториални граници на 
Александрийската патриаршия, простъпка, която се наказва от цялото 
канонично Предание и практика на Църквата.19 Както вече беше казано, 

18  Μελέτιος Μεταξάκης (митр. Китийски, по-късно Вселенски патриарх), Τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ ρωσικὴ πολιτικὴ ἐν 
Ἀνατολῇ, ἐκδ. Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος, 22015, σ. 80.
19  Вж. напр. к. 8/I ВС, 12/IV ВС, 39/V-VI ВС, 57/Картаг. и 56/V-VI ВС.
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Църквата винаги се организира въз основа на териториално-географски 
критерий и е винаги в-граници, а никога отвъд-граници. В случая пак ще 
прибегна до приснопаметния Вселенски патриарх Мелетий Метаксакис и 
ще прочета някои места от паметното му послание до намиращия се в 
Карловац Киевски митрополит Антоний [Храповицки] с цел да го разобли-
чи за екстериториалните намеси на Карловацкия „синод” [на РПЗЦ], т.е. 
намеси в епископии извън Руската църква. Приснопаметният казва – и 
това има особена тежест, когато се казва от Вселенския патриарх Ме-
летий Метаксакис, който е и Ваш предходник по катедра, Ваше Блажен-
ство – във вида на питане, отправено към руските архиереи в Карловац: 
Но обични братя, може ли да се мисли за „задгранична православна Църква”, 
да има тя и управляващ синод? Къде прочетохте в каноните термина „зад-
гранична църква” в смисъла, в който го разглеждате Вие? Защото ние знаем 
от каноните и от многовековната практика на Църквата само за „граници 
на Църквите” и повелята на богоносните отци, „не премахвай вечните гра-
ници, които нашите отци са поставили”, знаем само за забраните на све-
щените канони против дръзващите „да извършват ръкоположение извън 
своите собствени граници” (ап. правило 35). И действително в каноните се 
намира изразът „задгранична църква”, но само като присъда над Вашето 
нововъведение. Приснопаметният патриарх ще продължи пророчески, 
както се оказва, коментирайки канон 2 на Втория вселенски събор по един 
повече от всякога актуален начин: Според този канон Вие, бидейки архие-
реи на Руската църква, не можете да се намесвате в епископски юрисдикции 
извън границите на Вашата църква.20

3. Настоящото действие на Руската църква, която се основава на напъл-
но светски и етнофилетистки критерии, би могло да се окачестви, като 
се съпостави със съвременния случай на Българската екзархия от 1870 г., 
чието основаване не просто е поддържано, но е подтиквано от руската 
външна политика в добро сътрудничество с Руската църква. Името на 
руския посланик по онова време в Константинопол Николай Игнатиев би 
трябвало да ни е известно. Излишно е да коментирам пред Свещеното 
тяло [на Синода] с каква решителност и строгост Светият и Велик съ-
бор през 1872 г. осъди в частност това деяние, но и заразната болест на 
етнофилетизма като цяло. Ще приведа само няколко реда от Ороса (опре-
делението) на събора: Онези, които възприемат филетизма и дръзват да 
създават непознати досега племенни самочинни сборища, провъзгласяваме, 
съгласно със свещените канони, за чужди на Едната, Света, Съборна и Апос-
толска Църква, и при това за СХИЗМАТИЦИ.21

4. Със същото решение Руската патриаршия одобри и прие молбите на 
клириците на Александрийската патриаршия – под въпрос е кои и колко, 
отделни клирици или заедно с техните енории – да преминат под ней-

20  Μάξιμος (Сардийски митр.), Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, σειρὰ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ, 
τ. 57, Θεσσαλονίκη, 21986, σ. 235.
21  Γεδεὼν Μ., Ἔγγραφα Πατριαρχικὰ καὶ Συνοδικὰ περὶ τοῦ Βουλγαρικοῦ Ζητήματος (1852-1873), ἐν Κωνσταντινουπόλει 
1908, σ. 429-430.
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ната юрисдикция, без каквото и да било правомощие за това и напълно 
противоканонично. Излишно е да се казва, че решението на клириците да 
напуснат по свой почин и решение своята митрополия/епископия, без от-
пустително писмо, представлява канонична простъпка, която може да 
доведе до наказанието низвержение.22

5. Заявените основания от страна на клирици на Александрийската пат-
риаршия, които преминаха към Руската църква, нямат в никакъв случай 
канонично основание. Условията на к. 13 на Първо-втория (Двукратен) 
събор, които дават право на непослушание към епископа, не са изпълне-
ни дори минимално. Правилото заявява определено: Ако някой презвитер 
или дякон се откаже от своя епископ уж поради някакво негово престъпле-
ние преди съборна присъда и произнасяне, и преди окончателното осъждане 
дръзне да прекъсне общение и да спре да поменава – както е според преда-
нието на Църквата – в свещените моления на литургиите неговото име, 
такъв подлежи на низвержение и лишаване от всяка чест.23 Дори и ако прие-
мем хипотетично, че Александрийският патриарх и епископите, които се 
намират в канонично общение с него са изпаднали в канонични престъпле-
ния, които свидетелстват против тях, въпросните клирици нямат пра-
вото да напускат своя епископ, преди той да бъде осъден окончателно и 
безапелационно от компетентния синоден (съборен) орган.

6. Според комюникето на Московската патриаршия: Свещеният синод кон-
статира невъзможността да отказва занапред на клирици на Александрий-
ската православна църква, които са подали съответните молби, да бъдат 
приети под омофора на Московския патриарх. Съгласно с подадените молби 
в юрисдикцията на Руската православна църква са приети 102-ма клирици 
на Александрийската патриаршия от осем страни на Африка.24 И комюни-
кето продължава, като се изброяват по една крайно противоречива логи-
ка почти всички държави в Африка, които ще се включат в „екзархията”. В 
много от тези държави (например Ангола, Тунис, Сомалия, Етиопия, Алжир, 
Нигерия и др.) няма православна мисия, нито православен клир, а е малко ве-
роятно да бъде открит и някой православен християнин. Така че молбите 
на клириците – които и колкото и да са те – представляват просто един 
претекст, или по-добре да река – едно смокиново листо – с което Руският 
синод покрива срама на каноничната си голота за светотатството, ко-
ето е предприел. Излишно е да уточнявам, че никаква молба от никой кли-
рик, от която и държава да произлиза, не би узаконила руската инвазия 
в нашата Патриаршия и при това, че Руската патриаршия се позовава 
на такива смешни „канонични аргументи” – по-скоро „софизми” – единст-
веното, което ще постигне тя, е да се изложи още повече пред светото 
Христово Тяло, т.е. пред Църквата, и пред Историята.

22  Вж. напр. к. 15/ап., 17/V-VI ВС, 10/IV ВС и др. 
23  ΡΠΣ, τ. 2, σ. 689.
24  https://mospat.ru/ru/news/88740/ 
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IV. Примерни предложения за справяне с проблема

Както вече беше казано, времето и събитията, които преживяваме, са исто-
рически, кризисни, смея да кажа – решаващи. При това се налага да проявим 
разумност, обмисленост, хладнокръвие, а не частични и необмислени дейст-
вия, и със сигурност – съгласуваност и сътрудничество с Великата Църква. 
Но се налага преди всичко и още нещо – самокритика!!! И с това ще започна, с 
Ваше разрешение, Ваше Блаженство, като зная, че в този момент не съм при-
ятен, но се надявам да бъда истински и полезен.

1. Вече беше споменато за позицията на някои йерарси на Александрийската 
църква, които, било поради незнание, било поради недостатъчна осведо-
меност, било поради лошо изтълкувана емоционалност, не спазиха един-
ствената еклисиологично и канонично правилна позиция и тактика, т.е. 
съобразяването с решенията на Александрийския патриарх. Емоционал-
ността не може да има място, когато иде реч за свети и свещени исти-
ни на вярата. Освен това в канон 33 на светите апостоли се казва опре-
делено: Не ги приемайте в общение, защото много неща се случват поради 
прелъщение (измама).25 Всички в този момент сме длъжни пред Бога и пред 
Църквата съборно и по най-официален и категоричен начин да заявим под-
крепата си за Предстоятеля на Александрийския престол и за решенията 
му относно украинския въпрос – нещо, което стана повод за възникване-
то на настоящата ситуация. Неразкъсваемото единство, единодушие и 
единомислие в Тялото на Свещения архиерейски събор и обединяването 
около Патриарха, са от решаващо значение. Във всяко официално съобще-
ние това би трябвало да се заявява активно и без уговорки.

2. Неотложна остава нуждата светите братя в един възможно най-бърз 
порядък да осведомят Свещения архиерейски събор за състоянието на 
свещениците в техните епархии, които са преминали или искат да пре-
минат към руската „екзархия”. От решаващо значение е да разгледаме мо-
тивите, да проявим пълна пастирска чувствителност към онези, които 
се колебаят, и да пристъпим дори още една стъпка по-нататък... Да се 
доближим до онези, които поради някаква причина са се отдалечили от 
нашата Църква, или дори да преразгледаме случаи на свещеници, които са 
наказани от нас и чрез руското присъствие в Африка целят да се завърнат 
в свещено служение. Не е сега моментът да бъдем строги и да заплашваме 
с наказания и присъди, които тъй или иначе ще се окажат неосъществи-
ми. Сега е времето на каноничната икономѝя, както беше подчертано и 
в предговора към настоящия доклад, и на самокритиката, понеже тези 
клирици са ръкополагани от нас, а следователно не сме освободени от 
отговорност, доколкото не сме се погрижили да ги катехизираме или да 
ги върнем в правия път тогава, когато е трябвало. Свети Йоан казва в 
„Лествицата”: И най-сетне след всичко, ножът е мярата и решението за 
разрязване на едно тяло, което е умряло душевно, и на един член, който е 

25  ΡΠΣ, τ. 1, σ. 44.
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гноясал, така че да не зарази той и останалите със своята собствена гни-
лост. Блажена и заслужаваща похвала е „нечувствителността” на лекари-
те и безстрастието – на игумените [т.е. на духовните ръководители]. 
Понеже първите, доколкото не чувстват погнуса, без труд ще пристъпят 
към лечението на всяка зловоние. А вторите ще могат да възкресят всяка 
умъртвена душа.26 Нека да се обединим около гласа на светеца и да се про-
явим като лекари, които церят, а не като съдии, които наказват. Смире-
ното ми мнение е, че ако успеем да постигнем това, нито един клирик да 
не премине към антиканоничното образувание или малцина да минат, то 
цялото начинание ще се окаже мъртвородено и ще завърши, преди да е за-
почнало. Разбира се, повече от сигурно е, че към руската „екзархия” ще се 
присъединят и „клирици” с неизвестен произход и статус. В този случай 
сме длъжни да разкрием това, така че Руската църква да се изложи пред 
цялата Православна църква, понеже е приела в своето лоно лъжеклирици. 
Излишно е да подчертавам, че по подобен начин следва да се подходи и към 
пълнотата на нашата Църква, за да няма енории, които ще последват ма-
сово възможните отстъпници.

3. Съгласуването на действията на светейшия Александрийския апостол-
ски престол – винаги в синхрон с Вселенския престол – с останалите две 
древлепросияли патриаршии (Антиохийска и Йерусалимска), с които има-
ме общи проблеми и към които руската ненаситност е повече от сигурно, 
че ще се насочи, е от решаващо значение. Необходимо е да се изпратят 
официални писма от страна на Вселенския патриарх заедно с древни-
те патриаршии, както към Московския патриарх, в които да се изрази 
най-острият протест за антиканоничните постъпки на Руската църква, 
така и към предстоятелите на другите по-нови патриаршии и автоке-
фални църкви, в които да се обясни състоянието и да се потърси осъжда-
не на тези противоканонични действия. Винаги в живота на Църквата, 
а особено след отдалечаването на Западната църква, четирите Източ-
ни патриаршии чрез единството, единомислието и единодействието в 
Светия Дух – с координиращата и закрилническа роля на Вселенския пат-
риарх – са функционирали като неразделна „четворица” и като „солидарни 
гаранти” на непрекъснатото автентично апостолско Предание в живо-
та на Църквата и са опазили без подмяна и промяна както Преданието 
на отците и на Вселенските събори, така и мистириологичния опит на 
църковното тяло.27 Това трябва да се случи и сега. За съжаление събити-
ята за пореден път ни изпревариха и не бива да гледаме безучастни... Ако 
искаме да оцелеем и да не оставим онова, което ни е завещано от Преда-
нието и от практиката на Църквата, длъжни сме да излезем от немарата 
на нашата самодостатъчност и да започнем да действаме, така че заед-
но, ведно с другите Патриаршии, да прибегнем към Вселенския престол за 
по-голяма защита и подкрепа, както винаги се е случвало.

26  Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ, 12-13.
27  Вж. повече: Φειδᾶς Βλ., Ὁ Θεσμὸς τῆς Πενταρχίας..., τ. 3, Ἀθῆναι 2012, σ. 329 κ. ἑξ.
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4. Последно, но разбира се, първо по значение: като следствие на всичко го-
реказано, да се изпрати писмо на Всесветейшия Вселенски патриарх – ако 
е възможно заедно с Антиохийския и с Йерусалимския патриарх – с цел офи-
циалното осведомяване на Първопрестолната църква за цялостното по-
ложение, но и с молба за свикване от страна на Вселенския патриарх на 
Разширен събор с участието само на древните Патриаршии за изследва-
не на целия въпрос и за приемане на нужните решения. Такова е многове-
ковното предание и неизменната практика на Църквата за големи меж-
дуцърковни въпроси, както я е кодифицирал прочутият канонолог на XIV 
век Матей Властар: Константинополският престол, бидейки украшение 
на царството, чрез съборните решения е въздигнат в първи престол; тези 
решения са следвани и от божествените закони, които повеляват по въп-
роси, по които другите [църковни] престоли се появява съмнение, те да се 
отнасят към него за разследване и отсъда. Промишляването и грижата за 
всички митрополии и епископии, за манастирите и Църквите, а също и от-
съдата и присъдата, както и оневиняването, принадлежат на съответния 
техен Патриарх. А на Константинополския предстоятел е позволено да се 
дават ставропигии и в области на другите престоли, в които няма пред-
варително осветен храм. Не само това, но му се позволява да разследва и 
поправя и окончателно отсъжда по въпроси в другите престоли, по кои-
то има съмнение. При това единствено той е поставен за съдия и вещо 
лице относно въпросите на покаянието, завръщането на грешниците и 
ересите.28

[…] Да стоим добре, „последно време е” (1 Иоан. 2:18).

Ваше Блаженство, настъпи време на отговорност пред Църквата и пред ис-
торията и както ясно сте доказвали в миналото, можете да се издигнете на 
висотата на събитията и сме напълно сигурни, че същото ще сторите и в 
настоящия случай.

Превод от гръцки: Александър Смочевски

28  ΡΠΣ, τ. 6, σ. 429.
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о. Павел Събев

СИНОПТИЧНИ ПРОЧИТИ
В раннохристиянското предание, като се започне от свети Папий Йерапол-
ски, свети Ириней, Евсевий Кесарийски и се стигне до блажени Августин, ре-
дът на написване на каноничните евангелия се определя по следния начин: Ма-
тей (на еврейски език), Марк, Лука и Йоан.1 Блажени Августин пояснява: „Марк, 
който съкратил Матей, има най-голямо съгласие с него, малко общо с Йоан, а с 
Лука – повече (За съгласието на евангелистите. І.2.4). 

Това разбиране е било отхвърлено през XIX в. След трудовете на Стор, Лахман, 
Вилке, Вайс и Холцман, т.нар. „литературен приоритет” на Евангелие според 
Марк е широко приет и днес е изходна теза за библеистичните проучвания и 
в англоезичната новозаветна библеистика въпреки критичните трудове на 
Базил Бътлър и Уилям Фармър.

Няма да коментирам следствията от този обрат в гледната точка – хипо-
тезите за т.нар. „Синоптичен проблем” и за Q, който съдържа общият за Ма-
тей и Лука текст без паралел у Марк, както и онези случаи (все така актуални 
в новозаветната библеистика), при които Матей и Лука в успореден на Марк 
разказ са единни помежду си, но се разминават с него в незначителни разли-
чия.2 Моята цел е друга. Бих искал да вдъхновя онези читатели, които не са 
ангажирани с академични изследвания, да четат евангелските текстове в 
синоптичен прочит. Историята, разказана по различен в еднаквостта си 
начин, очаква да бъде отново и отново споделящо разбирана. Защото се е 
превърнала в слово за Словото.

1  Според Евсевий Климент Александрийски твърдял, че от презвитерите приел традиция (παράδοσιν των 
ανέκαθεν πρεσβυτέρων), според която първо били написани евангелията, съдържащи родословия – вж. Евсе-
вий. Църковна история. VI.14.5-7.
2  Препращам интересуващия се читател към моята книга Γραφή и Κήρυγμα. Въведение в литературната 
история на светите Евангелия. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017.



72

На библейски теми

***

При по-задълбочен паралелен прочит с помощта на Евангелски синопсис3 на 
първите три евангелия няма как да не забележим, че разказът на Марк сякаш 
свързва разказите на Матей и Лука, защото в реда на събитията между Ма-
тей и Марк има единство, което не се потвърждава у Лука, както и между Марк 
и Лука има единство, което не се потвърждава при Матей; Лука и Матей оба-
че много рядко поддържат единство в последователността, което да няма 
аналог у Марк.4 Това може да означава, че Матей и Лука използват Марк като 
общ източник, т.е. текстът на Марк предхожда другите, но може и да означа-
ва, че Марк пише последен или че заедно с един от другите двама е източник 
за третия. Мястото на Марк в тази литературна обвързаност е преценява-
но от гледна точка на „редакционната правдоподобност”, т.е. кое изглежда 
по-правдоподобно: Матей и Лука да редактират своя общ източник – Марк, 
или изглежда по-вероятно Марк да е обработил текста на Матей и Лука.

Основният аргумент за първенството на Марк е, че както Лука, така и Ма-
тей са редактирали текста на Марк. Ако Марк беше обобщение и съкращение 
на Матей, както твърди блажени Августин, бихме очаквали той да изглади 
всички „грапавини”. Анализът на текстовете показва, че вероятно се е слу-
чило обратното – Матей и Лука редактират Марк. Нека вземем първия пасаж, 
открит в Марк, който също се намира у Лука и Матей. 

с думите на пророк Исая: „Чуй! Пред теб изпращам пратеника си, който ще под-
готви пътя за теб” (Марк 1:2-3).

Обърнете внимание, че Марк казва, че цитатът идва от Исая (в по-ранните 
ръкописи, отразено и в Новия български превод – цитиран по-горе, както и в 
протестантската ревизия от 1940), но тук всъщност има сливане на Мала-
хия 3:1 и Исая 40:3. Дали Марк е следвал някаква традиция в юдаизма, или прос-
то не си спомня откъде идва първата строфа – няма как да разберем това. 
Свързването обаче и на двата цитата с името на пророк Исая е предизвика-
ло значително объркване и е породило текстова вариация във византийска-
та текстова традиция („в пророците” – отразена в Синодалния превод). 

Матей опростява текста, като изоставя препратката към Малахия напълно:

Защото този е, за когото е казал пророк Исая: „гласът на викащия в пустинята 
говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му (Матей 3:3).

Лука прави същата редакция, но и допълва малко цитата. Изглежда, че той пос-
тавя акцент върху изречението „всяка плът ще види спасението Божие”, за да 

3  Например синопсисът, съставен от професор Христо Гяуров – вж. Гяуров, Хр. Евангелски синопсис. Со-
фия: Университетска печатница, 1946.
4  Препоръчвам на читателя интересната книга на Хокинс, която дава много примери и онагледява този 
факт – вж. Hawkins, John. Horae Synopticae: Contributions to the Study of the Synoptic Problem. Clarendon Press. 
1899. Книгата е достъпна в интернет.
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подчертае, че спасението е достъпно и за езичниците (думите „всяка плът”):

както е писано в книгата с речите на пророк Исая, който казва: „гласът на ви-
кащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пъте-
ките Му; всеки дол ще се изпълни, и всяка планина и рътлина ще се снишат, кри-
вините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки; и всяка плът 
ще види спасението Божие (Лука 3:4-6).

Тук обаче трябва да отбележа, че този пример може да предполага и при-
оритет на Матей, тъй като неговият текст очевидно е най-кратък и 
предполага както Марк, така и Лука да добавят било от други пророци, било 
от пророческата книга на Исая.

Ако Матей е първи (както твърди църковното предание), а Лука последен 
сред синоптичните евангелия, бихме могли да очакваме Лука да съвпада с Ма-
тей понякога и с Марк друг път, в зависимост от това коя версия отговаря 
най-добре на целите му. Но това, изглежда, се случва много рядко. По-често 
срещаният модел е, че Лука следва Марк и игнорира Матей. Например:

Петър му отговори и рече: „Ти си Христос” (Марк 8:29b)
Симон Петър отговори и рече: „Ти си Христос, Синът на живия Бог” (Матей 16:16)
Петър отговори и рече: „за Христа Божий” (Лука 9:20b)

Добре известно е, че тази вероизповед на Петър е драматичната поврат-
на точка при Марк5, но драматизмът е донякъде притъпен, ако не свържете 
„Христос” с пълния спектър на еврейското политическо и религиозно разби-
ране за Месия, като оставите думата без поясненията, които другите двама 
евангелисти прибавят. Матей добавя „Синът на живия Бог”, за да попълни зна-
чението на думите на Петър; „Живият Бог” и включва много библейски пре-
пратки, добавящи тежест към изявлението. Допълнението обаче измества 
акцента към християнската интерпретация на еврейското разбиране. Лука 
също, изглежда, е наясно, че думата „Христос” може да не бъде правилно раз-
брана от неговия покровител (езичника Теофил), затова добавя „Божий”. 

От всички новозаветни текстове Марк запазва по-голямата част от из-
вестните арамейски думи и фрази, приписвани на Иисус и още по-интерес-
но е, че обикновено те са придружени от превод. Лука и Матей са склонни да 
изоставят тези фрази, те предпочитат да запазят арамейски думи в пасажи, 
които не се намират у Марк. Общият социален контекст, както се вижда в 
книга Деяния и Павловите послания, е доминирането на говорещите гръцки 
християни. Следователно разумно е, когато евангелистите откриват тран-
слитерирани арамейски думи в своите източници, да ги превеждат на гръцки.

Ако Марк редактира Матей, е трудно да се разбере защо той ще се върне обрат-
но към арамейската реч на Спасителя. Предполага се, че включването на тран-

5  Вж. по-подробно Събев, П. Γραφή и Κήρυγμα ..., с. 278 сл.
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слитерации би объркало аудиторията му. Макар да изглежда, че е наясно, че много 
от неговите читатели няма да разберат думите, и обикновено предоставя пре-
вод, Марк ги използва дори когато Лука и Матей не го правят, вижте например6:

Марк 5:21-43: „талита куми, което означава: момиче, тебе казвам, стани!”;
Матей 9:18-26: „Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана”;
Лука 8:40-56: „я хвана за ръка, извика: момиче, стани!”.

Най-естественият начин да се разбере тази ситуация е, че арамейските 
думи на Иисус, запомнени в преданието, са съхранени от Марк, но другите не 
продължават традицията заради своите аудитории, които говорят гръцки. 

Гръцкият език на Марк има много специфични характеристики, които го отлича-
ват от езика на останалите новозаветни книги. Повечето преводи не показват 
част от тези характеристики. Марк често нарушава граматическите правила, 
превключвайки от настояще в минало време и обратно, понякога в едно и също 
изречение; при Матей и особено при Лука няма да срещнем подобни аномалии.

Някои особености обаче са запазени и в преводите. Българските преводи 
също разкриват специфичния характер на стила на евангелието. Всеки ще 
забележи честата употреба на наречията „веднага” (εὐθὺς) и отново (πάλιν, 
преведено като „пак” в Синодалния превод), чрез която се задвижва действи-
ето. Това чувство за неотложност е отразено и чрез предпочитането на се-
гашно време и съюза καί (преведен като „и” в Синодалния превод) за свързване 
на фрази и разкази.7 

Накратко, текстът на Марк има много езикови и граматични особености, 
които другите евангелисти свободно коригират. Човек може лесно да си 
представи сценарий, при който Лука и Матей преглеждат съществуващи-
те разкази, включително Марк, и констатират тяхната непълнота. Зато-
ва решават да запишат свой разказ, комбинирайки наличните източници.8 
По-трудно е обаче да се разбере какво би могло да мотивира Марк да създаде 
версия, която не се възползва от подобренията и по-добрия гръцки език, дори 
пропуска много съществени моменти като разказите за раждането на Хрис-
тос, блаженствата и молитвата „Отче наш”.

Тезата, че Марк е първият евангелист, написал евангелие, е използвана за обяс-
нение на литературната връзка между него, Матей и Лука – известна като „си-

6  Още примери: Воанергес (Марк 3:14-17; Матей 10:1-2; Лука 6:13-14); Корбан (Марк 7:9-13; Матей 15:3-6); Ефа-
та (Марк 7:32-35; Матей 15:30); Ава (Марк 14:35-36; Матей 26:39; Лука 22:41-42).
7  Голяма част от изреченията започват с този съюз, особеност, която се определя като семитизъм – вли-
яние на арамейския говор на автора. Когато за първи път изучавах гръцкия текст на Марк в подготовката 
си за докторантски минимум, лесно забелязах различния стил на завършека в 16:9-20, който липсва в най-ран-
ните ръкописи и има различни варианти в текстовата традиция – вж. Събев, П. Γραφή и Κήρυγμα..., с. 225 сл.
8  Според казаното от свети евангелист Лука в началото на неговото евангелие (Лука 1:1-4); за предгово-
ра в Евангелието според Лука вж. Събев, П. Γραφή и Κήρυγμα..., с. 63.
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ноптичен проблем”9. При сравнителен прочит на първите три евангелия се 
вижда (особено ясно в гръцкия текст), че един (или повече) от евангелистите е 
имал едно (или повече) от другите евангелия пред себе си, докато е писал. Сход-
ствата надхвърлят възможността за споделено устно предание. Използвани 
са едни и същи думи, това се вижда добре, когато се работи със Синопсис на 
гръцки език.10 В подредбата на разказите се виждат забележителни прилики в 
реда на изложение въпреки тематичните акценти.11 Сходства откриваме дори 
в бележките на авторите, което показва литературна зависимост. Например:

„(който чете, нека разбира)” (Матей 24:15-18/Марк 13:14-16)
„(казва на разслабения)” (Матей 9:1-8/Марк 2:1-12/Лука 5:17-26)
„Защото знаеше, че го бяха предали от завист” (Матей 27:15-18/Марк 15:6-10)

Евангелистите понякога се различават в текста на цитатите си от Стария 
завет. Въпреки това, когато цитират пасаж, различен от познатия ни текст 
(еврейски и гръцкия превод – т.нар. „Септуагинта”), те обикновено са единни: 

„пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му” – Матей 3:3/Марк 
1:3/Лука 3:4 (Септуагинта – гръцкият превод на Исая 40:3, гласи „направете 
прави пътеките на нашия Бог”, а еврейският текст гласи: „направете прав в 
пустинята пътя за нашия Бог”); 
„възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с 
всичкия си разум” – Матей 22:37, Марк 12:30, Лука 10:27 (умът и сърцето заедно 
не се споменават нито в Септуагинта, нито в еврейския текст).

По-лошият (като граматика) стил на писане на Марк вероятно също ни на-
сочва към неговото ранно написване. В Марк 10:20 богатият младеж отгова-
ря на въпроса на Иисус относно заповедите: „Учителю, всичко това съм опа-
зил (ἐφυλαξάμην) от младини”. Паралелите в Матей 19:20 и Лука 18:21 променят 
медиалната форма на глагола у Марк12 в активна (ἐφύλαξα), което е по-пра-
вилно. Друг пример: в Марк 1:12 четем, че след кръщението на Иисус Духът 
го „прогонил” (ἐκβάλλει) в пустинята, за да бъде изкушен; В Матей 4:1 четем 
„Иисус беше отведен (ἀνήχθη) от Духа”, а в Лука 4:1 е написано, че Иисус „беше 
поведен (ἤγετο) от Духа”.

Стилистичните особености на Марк се изразяват в многословие, което носи 

9  За Синоптичния проблем вж. Трайчев, Емил. Синоптическият проблем в края на ХХ век//Духовна култура, 
1, с. 14-21, 2001; Нов прочит на студията на проф. Н. Н. Глубоковски "Синоптическият въпрос и опитите 
за неговото решаване". София: Синодално издателство, 2001; Синоптическа безизходица или грешка в ме-
тода (към въпроса за литературните отношения между първите три канонични евангелия) // ГСУ/БФ, Т. 5, 
2004, с. 111-210.
10   Например достъпният в библиотеките на богословските факултети у нас: Synopsis of the Four Gospels: 
Greek – English Edition of the Synopsis Quattuor Evangeliorum (Kurt Aland ed.). United Bible Societies (10th edition), 
1993. Вж. например Матей 19:13-15/Марк 10:13-16/Лука 18:15-17; Матей 22:23-33/Марк 12:18-27/Лука 20:27-40; 
Матей 24:4-8/Марк 13:5-8/Лука 21:8-11.
11  Учението на Иисус в синагогата – избор на дванадесетте (Матей 8:14-10:4, Марк 1:21-3:19; Лука 4:31-6:16); 
Изповедта на Петър – изцелението на слепия (Матей 16:13-20:34; Марк 8:27-10:52; Лука 9:18-18:43); Майката 
и братята на Иисус – Иисус отхвърлен в Назарет (Матей 12:46-13:58; Марк 3:31-6:6; Лука 8:19-8:56 (4:16-30).
12  Това е единственото място в Новия завет, в което се среща тази форма.
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белезите на т.нар. семитизми – особености на устната семитска реч; при 
Матей и Лука фразата е съкратена, например:

„А привечер по заник-слънце” (Марк 1:32; срв. Матей 8:16 и Лука 4:40)
„Учениците Иоанови и фарисейските” (Марк 2:18; срв. Матей 9:14 и Лука 5:33)
„Имаше нужда и огладня” (Марк 2:25-26; срв. Матей 12:3-4 и Лука 6:3-4)
„Днес, в тая нощ” (Марк 14:30; срв. Матей 26:34 и Лука 22:34)
„да Го уловят с измама и убият” (Марк 14:1; срв. Матей 26:2 и Лука 22:1.

Въпросът, който се задава, е: дали е по-вероятно Матей и Лука да подобрят 
езика на Марк, или Марк да промени стила и граматиката на Матей и Лука? От-
говорът, че ако Матей и Лука използват по-литературен език, изглежда по-ве-
роятно те да са подобрили Марк, не ми се струва, че трябва да се приема тол-
кова категорично, въпреки че предоставя по-лесното за приемане обяснение.

Сред специфичните характеристики на Евангелието според Марк често се по-
сочват и онези места, в които дейността на Иисус е представена с описания, 
според които има някакво ограничаване на възможностите или влиянието му:13

Мнозина/всички (Марк 1:32-34; Матей 8:16; Лука 4:40)
За да не го притискат (Марк 3:9-10; Матей 12:15; Лука 6:19)
Не можеше да извърши никакво чудо (Марк 6:5-6; Матей 13:58)
Семейството на Иисус (Марк 3:21)
Проклятието на смокинята14 (Марк 11:12-14; срв. Матей 21:18-19)
Отрицателни описания на учениците:
Нима не разбирате (Марк 4:13; Матей 13:18; Лука 8:11)
Не са се вразумили, защото сърцето им е вкаменено (Марк 6:51-52; Матей 14:32-33)
Иисус възнегодува (Марк 10:14; Матей 19:14; Лука 18:16
Користната молба на Зеведеевите синове (Марк 10:35-37; Матей 20:20-21)
Защо ме наричаш добър? (Марк 10:17-18; Матей 19:16-17; Лука 18:18-19)
Гняв (Марко 3:4-5; Матей 12:12б-13; Лука 6:9-10)
Авиатар/Ахимелех (Марк 2:25-26; Матей 12:3-4; Лука 6:3-4)

Тези пасажи водят до „по-стара”, близка до жизнения контекст на самия Иисус 
христология, която акцентира върху страдащия и служещ на другите Човек. 
Това се вижда и в обръщенията към Иисус:

Рави/Господ: (ῥαββί у Марк 9:5-6; Κύριε у Матей 17:4; ἐπιστάτης15 у Лука 9:33); (Марк 

13  Определени са като „трудни четения”, които Матей и Лука коригират.
14  Текстът тук изглежда странен: „и като видя отдалеч една смоковница, покрита с листа, отиде, дано 
намери нещо на нея; но, като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за 
смокини. И рече ѝ Иисус: занапред никой да не вкуси плод от тебе вовеки! И чуха това учениците Му”. Матей 
изпуска фразата „понеже още не беше време за смокини” и така разказът става по-смислен и тълкуването 
на чудото е, че то показва силата на вярата. За Марк същото чудо, което, забележете, не става веднага, 
а е констатирано на връщане от града, също се свързва с вярата, но и илюстрира прогонването на тър-
говците от храма; странното изявление обаче („не беше време за смокини”) продължава да обърква.
15  Господар, учител. Лука предпочита тази дума на много места в своето евангелие като гръцки еквива-
лент на „рави”.
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9:14-18a; Матей 17:14-15; Лука 9:37-39); (Марк 13:35; Матей 24: 42; Лука 12:40)

Тук действително е по-вероятно Матей и Лука да са редактирали Марк, за да 
изчистят някои езикови и богословски аспекти на разказа. 

Очевидната липса на информация у Марк за разрушаването на храма също е 
индикация за неговия ранен произход (преди 70 г.):

Ето домът ви е изоставен и пуст: Матей 23:37-39 и Лука 13:34-35
Царят се разгневи и изпрати войските си и изгори града им: Матей 22:4-8

Интересна е градацията (Марк>Матей>Лука) в посока конкретност при ци-
тиране на пророчеството; в текста на Лука Йерусалим е заобиколен от ар-
мии и ще бъде стъпкан от езичниците:

Марк
А кога видите „мерзостта на запустението”, за която е казал пророк Да-
ниил, да стои, дето не трябва (който чете, нека разбира) ... защото през 
ония дни ще има такава скръб, каквато досега не е имало от начало на 
създанието, що е създал Бог, и няма да бъде. И ако Господ не скратеше 
ония дни, не би се спасил никой човек; но заради избраните, които Той из-
бра, е съкратил дните (13:14, 19-20).

Матей
И тъй, кога видите да стои на свято място „мерзостта на запустение-
то”, за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира), 
защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят 
досега, и няма да бъде. И ако не се скратяха ония дни, не би се спасила 
никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни (24:15, 21-22).

Лука
А кога видите Иерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е на-
ближило запустяването му; тогава ония, които се намират в Иудея, да 
бягат в планините; и които са в града, да излязат из него; а които са в 
околностите, да не влизат в него ... А горко на непразните и на кърмачки-
те през ония дни; защото голяма неволя ще бъде на земята, и гняв върху 
тоя народ; и ще паднат под острието на меча, и ще бъдат откарани в 
плен по всички народи; а Иерусалим ще бъде тъпкан от езичници, докле се 
свършат времената на езичниците (21:20-21, 23-24).

По-вероятно е Матей и Лука да са добавили информация за разрушаването на 
храма, защото пишат по-късно, отколкото Марк да е отстранил информаци-
ята за разрушаването на храма от разказа на Матей и Лука.

Марк разказва с повече детайли от останалите. Например, описвайки нахран-
ването на пет хиляди души, Марк отбелязва, че тревата била зелена (Марк 
6:39). Предполага се, че подобна подробност ще бъде загубена, ако авторът 
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е отдалечен времево от събитието. Всъщност Марк на много места дава 
повече детайли и подробности, отразяващи разказ на очевидец, който пом-
ни имена на хора, участващи в събитията, за които разказва; Матей и Лука 
не споменават Вартимей, Александър и Руфос, Саломе (вж. Марк 10:46; 15:21; 
15:40; 16:1, срв. Матей 20:30; 27:32, 55-56; 28:1 и Лука 18:35; 23:26, 49; 24:10). 

Марк е много по-подробен в разказа си. Например при описание на бурята, до-
като Иисус е с учениците си в лодката в Генисаретското езеро:

Марк
Него ден вечерта им казва: да минем на отсрещната страна. И като раз-
пуснаха народа, учениците Го взеха със себе си, както беше в кораба; има-
ше и други ладии с Него. И подигна се голяма буря; а вълните прехвърляха в 
кораба, тъй че той вече се пълнеше с вода. А Иисус беше заспал при кърми-
лото на възглавница. Будят Го и Му казват: Учителю, нима не Те е грижа, 
че загиваме? И като се събуди, запрети на вятъра и каза на морето: млък-
ни, престани! И вятърът утихна, и настана голяма тишина (4:35-38).

Матей
И когато влезе в кораба, последваха Го учениците Му. И ето, голяма буря 
настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а Той спе-
ше. Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и рекоха: 
Господи, спаси ни; загиваме! (8:23-25)

Лука
Един ден, Той влезе с учениците Си в кораб и им рече: да преминем отвъд 
езерото. И потеглиха. Когато плуваха, Той заспа. На езерото се подигна 
бурен вятър, и вълните ги заливаха, и те бяха в опасност. Приближиха 
се, събудиха Го и рекоха: Наставниче, Наставниче, загиваме! А Той, като 
се събуди, запрети на вятъра и на вълнението водно; и те се уталожиха, 
и настана тишина (8:22-24).

Уникалните детайли на Марк са несъществени и са пропуснати в другите две 
евангелия. Подробностите обаче правят разказа по ярък и жив и отразяват 
словото на Петър, което Марк записал в Рим според свидетелството на Папий, 
но не подред, а според обстоятелствата, при които Петър е говорел. Тогава 
обаче сме изправени пред сложно взаимодействие между устно слово, записано в 
процеса на говорене и богат, разгърнат в композиционно отношение текст (на 
Матей и Лука) в границите на отделни пасажи и дори изречения. Това изглежда 
прекалено трудна и изискваща кабинетен труд работа и едва ли Марк е работил 
така; обратното – Матей и Лука редактират Марк, е по-лесно за възприемане. 

В Евангелието според Марк има много малко уникален текст – без паралел в други-
те две евангелия.16 Този текст съдържа смущаващи моменти, т.е. такива, които 

16  Притчата за семето в земята (4:26-29); излекуването на глухия и заекващ човек (7:31-37); излекуването 
на слепия във Витсаида (8:22-26); голият млад мъж (14:51-52). 
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по една или друга причина един редактор би променил или дори пропуснал в своя 
текст. Бягащ гол млад мъж – епизод, който е неуместен в разказа, освен ако зад 
него не се крие нещо специално за автора; изцелението става, като „вложи пръс-
тите Си в ушите му и, като плюна, докосна се до езика му”, „като плюна на очите 
му”17; поселият семето „спи, и става нощя и дене; а как пониква и расте семето, 
той не знае”, а след това веднага се говори отново за почти същото, но семето 
е „синапено” (Матей и Лука запазват само втората притча за синапеното семе).

Така наречената „редакционна умора” е интересна особеност в текстовете 
на евангелията, тя често се изтъква като аргумент в полза на първенството 
на Марк.18 Понякога, когато Матей подобрява Марк, в течение на разказа непо-
следователно запазва онези места от текста, които преди това е редакти-
рал. Така думите на Марк се появяват отново при Матей. Например Марк на-
рича Ирод „цар” (βασιλεὺς) четири пъти в разказа за обезглавяването на свети 
Йоан Кръстител. Матей използва по-точната титла „тетрарх”19, но пропуска 
да замени навсякъде „цар” с „тетрарх” и в средата на разказа Ирод е наречен 
цар, каквато е предпочитаната от Марк титла (Матей 14:9, срв. Марк 6:26).

В същия разказ Матей преразглежда отношението на Ирод към Йоан като 
изключително враждебно, но все пак запазва препратка към смущението на 
Ирод, когато трябва да изпълни обещанието си:20 

Марк
А Иродиада го мразеше и искаше да го убие; ала не можеше. Защото Ирод 
се страхуваше от Йоана, като знаеше, че той е мъж праведен и свет, и 
го пазеше; много работи вършеше от послушание към него, и с прият-
ност го слушаше ... И тозчас влезе бързешком при царя, поиска и рече: 
искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоана Кръстителя. Ца-
рят се натъжи, но заради клетвата и сътрапезниците си не иска да ѝ 
откаже (6:19-20; 25-26).

Матей
Защото Ирод, като хвана Йоана, върза го и хвърли в тъмница зарад Иро-
диада, жената на брата си Филипа, понеже Йоан му казваше: не бива да 
я имаш. И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за 
пророк. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята 
Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирода; затова той с клетва 
ѝ обеща да даде, каквото и да поиска. А тя, подучена от майка си, каза: 
дай ми тук на блюдо главата на Йоана Кръстителя. И натъжи се царят; 
но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да ѝ я дадат. И про-
води, та отсякоха главата на Йоана в тъмницата. И донесоха главата 
му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си (14:3-11).

17  Срв. излекуването на слепия по рождение човек в Йоан 9:1-12.
18  Вж. Goodacre, M. Fatigue in the Synoptics // New Testament Studies 44 (1998), pp. 45-58.
19  Както го нарича и Йосиф Флавий.
20  Странно е, че съжалява, че е направил точно това, което е искал да направи, но не е могъл по политичес-
ки причини.
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За съденето на Иисус Марк разказва следното:

И доведоха Иисуса при първосвещеника, при когото се събраха всички 
първосвещеници, стареи и книжници. А първосвещениците и целият 
синедрион търсеха свидетелство против Иисуса, за да Го умъртвят; и 
не намираха. Защото мнозина лъжесвидетелствуваха против Него, ала 
тия свидетелства не бяха еднакви ... Тогава първосвещеникът, като 
раздра дрехите си, каза: каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте 
богохулството; как ви се струва? И те всички признаха, че заслужава 
смърт (Марк 14:53, 55-56; 63-64а).

В Лука първосвещеникът липсва, не са извикани свидетели и нито едно фал-
шиво или противоречиво свидетелство не е предложено по време на проце-
са. 

А щом се съмна, събраха се стареите народни, първосвещениците и книж-
ниците, и Го въведоха в синедриона си; И всички рекоха: и тъй, Ти ли си Син 
Божий? Той им отговори: вие казвате, че съм Аз. А те рекоха: какво свиде-
телство ни трябва още? ние сами чухме от устата Му (Лука 22:66, 70-71).

Този пример от Лука показва зависимостта му от Марк и за този разказ. В 
този конкретен случай разказът на Лука е по-кратък, докато разказът на 
Марк добавя повече подробности. Същото откриваме и в притчата за сеяча 
(Марк 4:5-6, 16-17; Лука 8:6, 13): притчата при Лука е съкратена, но той запазва 
тълкуванието на Марк.

Марк и Матей често се съгласяват срещу Лука относно реда на своите раз-
кази. Много пъти Марк и Лука се съгласяват срещу Матей. Но Матей и Лука 
почти никога не се съгласяват срещу Марк. Можете да го проверите доста 
лесно сами, като разгледате евангелски синопсис. Например Матей и Марк се 
съгласяват срещу Лука в Матей 12:46-13:35, Марк 3:31-4:34, Лука 8:4-18, докато 
Марк и Лука са съгласни срещу Матей в Матей 8:2-4, 9:2-8, Mарк 1:40-2:12, Лука 
5:12-26. Това явление е трудно за обяснение, освен ако не приемем, че Марк е 
източникът на другите двама.

Друга е обаче ситуацията в общия ред на разказите, който виждаме и у три-
мата. Редът в разказите на тримата показва, че Матей и Лука следват Марк 
(или Марк следва двамата?), когато има сходство в реда на изложението. Ко-
гато редът у тримата е различен, се забелязва сходство между Марк и един 
от двамата. Ето един пример:21

21  Примерът, който давам, е тълкуван като описание на две различни събития, но близостта на описа-
нието сякаш говори за едно и също събитие с вариации в устното предание, което ползва Лука. Текстът у 
Йоан сякаш ни дава основание да мислим за две различни събития, но жената е една и съща – Мария, сестра-
та на Лазар: „(А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и отри нозете 
Му с косата си)...” (Йоан 11:2). Това очевидно е нещо, което се е случило в миналото и е добре известно на 
всички. По-късно Мария прави същото: „Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, пома-
за нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото” (12:3).



2022 / брой 3 (170)

81

Лука 
Някой от фарисеите Го помоли да яде с него; и Той, като влезе в къща-
та на фарисея, седна на трапезата. И ето, една жена от града, която 
беше грешница, като узна, че Той седи на трапеза в къщата на фарисея, 
донесе алабастрен съд с миро; и като застана отзад при нозете Му, пла-
чейки, почна да облива нозете Му със сълзи; и ги изтриваше с косата си, 
целуваше ги и мажеше с миро. Като видя това фарисеинът, който Го бе 
поканил, рече в себе си: да беше пророк Тоя, щеше да знае, коя и каква е 
жената, която се допира до Него, защото тя е грешница. Като се обър-
на към него, Иисус рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отвърна: 
кажи учителю! (7:36-38, следва притчата за длъжниците).

Матей 
А когато Иисус беше във Витания, в къщата на Симона Прокажени, 
приближи се до Него една жена, която носеше алабастрен съд с дра-
гоценно миро, и го възливаше върху главата Му, когато Той седеше на 
трапезата (26:6-7).

Марк 
И когато Той беше във Витания, в къщата на Симона Прокажени, и се-
деше на трапезата, дойде една жена, която носеше алабастрен съд с 
миро от чист, драгоценен нард, и, като счупи алабастрения съд, възли-
ваше върху главата Му (14:3).

В общите за Матей и Лука разкази има незначително сходство в реда. Как да 
се разбира това? Истината е, че може да се разбира както в подкрепа на те-
зата, че Матей и Лука редактират Марк, така и че Марк ползва Матей и Лука.

***

Този синоптичен прочит, макар и твърде кратък – читателят може да го 
разшири – показва, че синоптичната евангелска традиция не се развива по 
някакви ясно установими правила, които трябва да бъдат приети безрезерв-
но. Тя може да бъде по-дълга, но и по-кратка, с повече детайли или с по-малко. 
Всяко правило, формулирано в съвременните изследвания, което ни се струва 
правдоподобен критерий за разграничаване на по-ранни перикопи от по-къс-
ните редактирани техни версии, всъщност никога не се оправдава докрай. 

Евангелистите редактират писмени текстове чрез устни предания, като 
коригират езика на своите източници съобразно собствените си езикови 
стандарти. Това едва ли е толкова смущаващо, както твърдят някои. Мен 
тази възможност не ме смущава, защото зная, че Евангелието за Христос 
разказва история; онази история, за която говори Символът на вярата, като 
споменава Пилат. Въплътено в текст, Евангелието е Словото, „което ста-
на плът” и живее сред нас, разказвайки за земните дни на Сина Человечески 
с езика на Петър, Марк, Матей Леви, Лука и Йоан. Разказвачите са живи хора, 
разказите им са живи и затова различни в еднаквостта си.
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Венцислав Стойков е роден през 1968 г. в гр. Бургас. През 1995 г. е ръкоположен 
за презвитер в Българската Божия църква (ББЦ), София. От 2003 г. е пастир 
на ББЦ „Кръстопът”, а от 2010 г. е член на националното ръководство на ве-
роизповеданието ББЦ. През 1996 г. завършва бакалавър по богословие в Биб-
лейска академия „Логос”, по-късно Обединен богословски факултет на Висшия 
евангелски богословски институт. В периода 1997–2005 г. преминава бакала-
върски и магистърски курс на обучение в СУ „Св. Климент Охридски”, специал-
ност „Класическа филология”. В същата катедра през есента на 2017 г. защи-
тава докторска степен с изследване върху българските библейски преводи 
през XIX в.

Венцислав Стойков

ИСТОРИЯТА НА ЕДНА 
СИНОДАЛНА ВЕРСИЯ НА 
БИБЛИЯТА, КОЯТО ОСТАВА 
НЕПУБЛИКУВАНА

Големи са наистина трудностите, които съпътствуват всички преводачи на 
св. Библия, на какъвто и език да бъде превеждана тя. 

Митрополит Йосиф

През последните две десетилетия по конференции или в публикации, посве-
тени на българския библейски превод, редовно се споменава съществуването 
на Синодален превод на Библията, изготвен от началото на 60-те до среда-
та на 70-те години на XX век.1 Все още обаче не е напълно ясно какво точно се е 
случило с него. Известно е, че е правен превод, който не е публикуван. Знае се, 
че ръкописът е бил предоставен за съхранение в касата на Светия синод. Ни-
кой обаче не е сигурен дали ръкописът все още съществува. Търси се дали има 
официална процедура да се извърши проверка и установяване наличността 
или липсата на такъв ръкопис в касата на Св. синод. А би било ценно, ако е оце-
лял, този ръкопис да бъде дигитализиран и издаден. Изнамирането и публику-
ването на превода ще донесе вдъхновение и полза не само за изследователи-
те на библейската преводна традиция и на българската църковна история 

1  Все още не можем точно да определим дали работата по този превод окончателно приключва през 1974 
или 1975 г. Засега приемаме по-ранната възможна дата.
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за периода, но и за всички, които имат личен или духовен интерес към текста 
на Библията.

Докато чакаме Божият промисъл да изнесе ръкописа от някоя каса или шкаф, 
ние ще продължим да си задаваме въпроси като: Кой и кога е работил по този 
проект? Какво е било първоначалното задание и как е следвано или променяно 
с времето? Доколко работата е била редакторска и доколко преводаческа? 
Какви принципи и процедури са следвани? Доколко изготвеният текст се при-
държа до изданията на оригиналните езици? Каква помощна литература и 
преводи на други езици са ползвани в процеса на работа? Какво е представля-
вал завършеният текст? Какво е попречило той да бъде публикуван? Повлиял 
ли е все пак с нещо този проект на изданието на Библията от 1982 г.?

Настоящата статия е опит да се намери отговор на част от тези въпро-
си. Тя е по-скоро начало на едно проучване, което започва с обобщаване на 
сведенията, изнесени в различни публикации от времето на работата по не-
издадената синодална версия на Библията до наши дни. Надеждата ни е, че 
в близко бъдеще ще имаме възможност да анализираме документацията на 
Библейската комисия, изготвила тази версия на Библията, както и архивите 
на Св. синод по този въпрос.

Началото

И така, всичко, изглежда, започва с личността и дейността на Българския 
патриарх Кирил. На Третия църковно-народен събор (10 май 1953 г.) е възста-
новена Българската патриаршия, а Пловдивският митрополит Кирил е из-
бран за Български патриарх.2 Сред задачите, които си поставя този образован 
амбициозен духовник, е да се повиши подготовката и да се опреснят знания-
та на свещениците в страната. Затова от края на 50-те години започват да 
се провеждат общи богослужения, изнасят се доклади на различни теми и се 
организират разисквания върху богословски и пастирски въпроси. Изготвят 
се кратки коментари върху библейски книги (обикновено по примера на руски 
образци), с главна цел по-добрата подготовка на свещениците.3 Стремежът 
на патриарха към повишаване на образователния ценз на клира и по-добрата 
проповед сред народа неминуемо е свързан и с текста на Свещеното писание. 
Тази линия на предстоятеля на БПЦ е възприета и от Св. синод.4

2  По въпроса виж още: Темелски, Христо. Българската патриаршия – стожер на Православието. – В: Цър-
ковен вестник, октомври, брой 20, 2004: http://www.pravoslavieto.com/history/20/1953_bg_patriarchia/index.
htm#1, достъпно на 26.12.2021.
3  Виж например: Царев, Г. Тълкувание на посланието на Св. Ап. Павла до римляните. Пособие за изпитни събе-
седвания на свещениците. София, 1958; Гяуров, Хр. Тълкуване на второто послание на Св. Ап. Павла до коринтя-
ните. Пособие за изпитни събеседвания на свещениците. София, 1960; Гяуров, Хр. Тълкувание на посланието на 
Св. Ап. Павла до ефесяните. Пособие за изпитни събеседвания на свещениците. София 1962; Йосиф, Варненски 
и Преславски, Васил Николов. Поглед върху пастирските проблеми в посланията на св. ап. Павел до Тимотей и 
Тит. Пособие за изпитните събеседвания на свещениците. София, 1966; Вълчанов, Сл. Тълкувание на книгата 
на пророк Даниил. Пособие за изпитните събеседвания на свещениците. София, 1975; Вълчанов, Сл. Тълкуване 
на Дванадесетте пророци. Пособие за изпитните събеседвания на свещениците. София, 1977 и др.
4   Димитров, Иван Ж. Непубликувано интервю, взето от В. Стойков. София, 01.10.2021.
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През 1959 г. синодалните архиереи възлагат на Варненския и Преславски мит-
рополит Йосиф (1900–1988 г.) да проучи „въпроса във връзка с едно евентуал-
но ново издание на българската Библия”. Митрополитът провежда среща с 
професорите от Духовната академия „Св. Климент Охридски” в София Иван 
Марковски, Христо Гяуров и Боян Пиперов „за едно съвместно обсъждане на 
въпроса”. На 18 ноември 1959 г. той изпраща доклад по темата до Българ-
ския патриарх Кирил. В него митрополитът излага резултатите от това 
обсъждане. Групата библеисти са на мнение, че е налице нужда от „един пре-
глед-ревизия на българската Библия (издание на Св. синод на БПЦ от 1925 г.)”. 
Те изтъкват следните причини: 1) тиражът на Библията от 1925 г. е почти 
напълно изчерпан; 2) поради своето естествено развитие българският кни-
жовен език е претърпял сериозни промени по отношение на морфология, ле-
ксика и стилистика и 3) в периода след публикуването на Синодалната Биб-
лия през 1925 г. библейската богословска наука у нас5 и по света е постигнала 
значително развитие. Освен това при своята научна и преподавателска дей-
ност групата библеисти се е натъкнала на множество фактически грешки в 
превода спрямо еврейския и древните му преводи (Септуагинта и Вулгата) за 
Стария завет и спрямо гръцкия текст за Новия завет.6 

Групата, ръководена от митрополит Йосиф, предлага и решение на отбеля-
заната от тях нужда. Препоръчват да се направи „преглед-ревизия”, която 
да подобри текста на Библията морфологично и стилистично, както и да из-
прави „фактическите неточности и известни отклонения от оригиналния 
текст и древните му преводи”. Работата да бъде базирана на българския пре-
вод на Библията от 1925 г., който да се „сравни с най-новите и критични на-
учни издания” на библейския текст на еврейски, гръцки (на 70-те7), латински, 
славянски, руски и на някои нови езици. Още предлагат „словното” богатство 
на текста, „където няма фактически груби отклонения от оригиналите”, да 
бъде запазено. Изписването на собствените имена (на лица, места, градове и 
т.н.) също да остане без промяна. Но там, „където някои думи и форми са вече 
остарели или са станали трудно разбираеми”, трябва да се направят проме-
ни. Новото прегледано издание трябва също да включва и неканоническите 
старозаветни книги и да не се променя редът, в който са поместени библейс-
ките книги.8 

Дадените предложения обаче не се ограничават само до работата по биб-
лейския текст, но специалистите се заемат да помислят и за това как да 
5  Според проф. Димитров това е следствие от създаването на първия български богословски факултет 
при СУ „Св. Климент Охридски” през 1923 г., „който е създал и утвърдил първите поколения библеисти у 
нас”. Виж Димитров, Ив. Ж. Преводите на Библията на съвременен български език. – В: Библията и България. 
Сборник доклади от научни конференции, проведени в СУ „Св. Климент Охридски”, на 1 ноември 2007 и във ВУ 
„Св. св. Кирил и Методий” на 18 декември 2007. София, 2007, с. 95.
6  Марковски, Иван. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 61, брой 39. София, 
1961, с. 2; Йосиф, Варненски и Преславски. За работата на Библейската комисия. Изяснителни бележки. – В: 
Духовна култура, година 48, кн. 67. София, 1968, с. 2.
7  Т.е. Септуагинта.
8  Тук освен подредбата на каноническите и неканоническите книги в Стария завет вероятно се има 
предвид и мястото на Съборните послания, които в изданията на гръцкия текст са след Посланието към 
евреите.
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се подпомогнат читателите. Те предлагат в началото на новото издание 
да има кратък увод, в който да се направи „преглед-история на българския 
превод на Библията”. В края на изданието смятат, че е добре да се помести 
индекс на по-често срещаните библейски собствени имена. Срещу тях е доб-
ре да се посочат с български букви произношението им на еврейски в Стария 
завет и на гръцки за Новия завет. След това срещу всяко име да се обясни зна-
чението му, „защото в него при всички случаи е вложена определена идея, коя-
то по никакъв начин не може да се долови от приетата сега на български език 
форма на собствените имена”. Накрая ще е нужно „да се проверят повторно 
паралелните места под черта”9, за да се „поправят някои неточности с кон-
текста или да се допълнят с нови”. В библейския текст „с курсив да се посо-
чат думите, които се вмъкват за изглаждане на фразата на български език, а 
в скоби да се поставят разликите между еврейския текст и този на 70-те”.

Работата по „така замисления преглед-ревизия” те предлагат да бъде извър-
шена от комисия от специалисти, „които да знаят еврейски, библейски гръц-
ки, латински, църковнославянски и някои нови езици”. Ще е нужен поне един 
„признат знаток на съвременния български книжовен език”. Всеки от тези 
специалисти да получи „по пет глави от съответната поредна за работа 
книга, които глави да бъдат разработени самостоятелно от всеки един”. На 
срещи на комисията да „се уеднакви един определен текст”, който да „бъде 
представен на Св. синод с мотивиран доклад за евентуално нанесените по-
правки” и „ако Св. синод не одобри някои неща, текстът се връща в комиси-
ята за нов преглед, докато се достигне до един напълно оформен и приет за 
печат текст”. За да работи по-добре комисията, ще е нужно да бъде назначен 
„секретар-координатор”, който няколко дни преди срещите да получава „на-
правените евентуални поправки от членовете на комисията, да ги коорди-
нира и докладва само тях”. Накрая групата библеисти, с която митрополит 
Йосиф изковава виждането за това какво и как е нужно да се направи, пред-
лага на Св. синод конкретни хора, които да бъдат натоварени с тази отго-
ворност.10 Впоследствие всички те влизат в състава на това, което ще се 
нарече Библейска комисия.

Отговорът на Св. синод не закъснява. На заседание на 17 декември 1959 г. 
патриарх Кирил разисква предоставения от митрополит Йосиф доклад с 
епархийските митрополити. Те вземат решение11 да се „назначи комисия за 
подготвянето на св. Библия на български език”. За председател на комисията 
е определен митрополит Йосиф, а за членове са назначени всички, които са 
предложени в неговия доклад. Така сформираната осемчленна комисия съчета-
ва в себе си компетентност в сферите на богословието, библейските езици 
(староеврейския и елинистическо койне), класическите езици (старогръцки 
9  Днес паралелните места в библейския текст също се наричат „препратки”.
10  Йосиф, Варненски и Преславски. За работата на Библейската комисия. Изяснителни бележки. – В: Духов-
на култура, година 48, кн. 67. София, 1968, с. 1-2.
11  Писмо № 10179 от 30 декември 1959 г., срв. Йосиф, Варненски и Преславски. За работата на Библейската 
комисия. Изяснителни бележки. – В: Духовна култура, година 48, кн. 67. София 1968, с. 1 и За новия български 
превод на Библията. – В: Духовна култура. Година 50, кн. 8-9. София, 1971, с. 5; Пимен, бивш Неврокопски мит-
рополит. За Библията. София, 1988, с. 222.
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и латински), славянските езици, както и съвременните немски, френски, ан-
глийски и руски език. В лицето на Стефан Попвасилев комисията разполага и 
със специалист конкретно по съвременен български език. Колективът следва 
да започне с Новия завет, а на митрополит Йосиф е възложено да организира 
началото на работния процес.12

Първи етап, 1960–1968

Още в началото на 1960 г. комисията започва своята редовна дейност „със 
съзнание, че върши във висша степен важна, исторически отговорна и по съ-
щество свята работа”. Скоро след това комисията се разделя на две подко-
мисии13. Първоначалното очакване е работата да бъде свършена за 5–6 годи-
ни14, но както ще видим по-късно, реалният срок се оказва три пъти по-дълъг. 

Председател на комисията е митрополит Йосиф, богослов, познавач на нем-
ски, френски, английски и руски език. Членове на комисията са още осем души: 
Левкийски епископ Партений, който ползва добре гръцки, руски, църковнос-
лавянски, немски, английски и латински език; проф. д-р Иван Марковски, про-
фесор при катедрата по Св. писание на Стари завет в Софийската духовна 
академия, който ползва добре еврейски, руски и немски език; проф. д-р Христо 
Гяуров, професор при катедрата по Св. писание на Нови завет в Софийската 
духовна академия, който ползва добре гръцки, руски и немски език; проф. Боян 
Пиперов от катедрата по Св. писание на Стари завет, който ползва добре 
еврейски, гръцки, латински, руски и немски език; доцент архимандрит Сергий 
от катедрата по Св. писание на Нови завет в Софийската Духовна академия, 
които ползва добре гръцки, латински, френски и руски език; доцент протойе-
рей Николай Шиваров от катедрата по Св. писание на Стари завет, който 
ползва еврейски, гръцки, английски, немски и руски език; доцент Апостол п. 
Михайлов15 от катедрата по Св. писание на Нови завет, който ползва добре 
гръцки, латински и руски език и Стефан п. Василев – „богослов-литератор”.16 

Впоследствие в състава на Библейската комисия влизат: Макариополски 
епископ Николай, ректор на Софийската духовна академия, който ползва доб-
ре руски, църковнославянски, немски и румънски език; архимандрит Атанасий 
Бончев, научен работник при Централния църковно-археологически музей в 
София, който ползва добре църковнославянски, руски и немски език; Алексан-

12  Йосиф, Варненски и Преславски. За работата на Библейската комисия. Изяснителни бележки. – В: Духов-
на култура, година 48, кн. 67. София 1968, с. 2, и За новия български превод на Библията. – В: Духовна култура, 
година 50, кн. 8-9. София, 1971, с. 5, срв. Попилиев, Йордан, редактор. Църковна и обществена летопис. – В: 
Църковен вестник, година 61, брой 8, 1960:12 и Вълчанов, Славчо. Дейността на библейската комисия. – В: 
Църковен вестник, година 73, брой 15. София, 1972, с. 16.
13  За това как специалистите се групират в подкомисиите, виж: Пиперов, Боян. За работата на библейс-
ката комисия. – В: Църковен вестник, година 68, брой 14. София, 1967, с. 8.
14  Попилиев, Йордан, редактор. Църковна и обществена летопис. – В: Църковен вестник, година 61, брой 8. 
София, 1960, с. 12.
15  Понякога се изписва: Попмихайлов.
16  Йосиф, Варненски и Преславски. За новия български превод на Библията. – В: Духовна култура, година 50, 
кн. 8-9. София, 1971, с. 5.
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дър Милев17, „специалист езиковед и писател”, който ползва добре гръцки, 
латински, немски и руски език; Георги Царев18, преподавател по Нови завет 
в Софийската духовна семинария, а впоследствие доцент при катедрата по 
Св. писание на Нови завет в Духовната академия, който ползва добре руски, 
църковнославянски, немски и гръцки език, и Славчо Вълчанов, по това време 
аспирант при катедрата по Стари завет, ползващ добре немски, гръцки, ев-
рейски и руски език.19 Всички тези мъже добавят работата по редакцията на 
Библията към останалите си църковни, научни и преподавателски задълже-
ния.

Изглежда първоначално работата се извършва така. Прегледът на библейс-
ките книги става по техния ред в славянската Библия. „Членовете работят 
върху текста самостоятелно, поотделно, след това в общо заседание на 
комисията се обсъждат и одобряват посочените поправки от отделните 
членове на подкомисията. Така представените поправки от подкомисия-
та се разглеждат в пленарно заседание на цялата комисия, която заседава 
един път седмично, една седмица за Вехтия завет и една седмица за Новия. 
В пленарното заседание се одобряват или пък се коригират представените 
поправки на подкомисията. Така заседанията продължават непрекъснато 
с изключение на ваканционното време. След изработване на подходящ план 
и система в работата може да се каже, че рецензирането на текста върви 
успешно при пълно разбирателство и с голямо съзнание за тая отговорна и 
света работа с историческо значение.”20 

Между срещите на подкомисиите и общите заседания на Библейската коми-
сия митрополит Йосиф „извършва най-задълбочено сравнение на предложе-
нията на съответната подкомисия с най-нови преводи на английски, френс-
ки, немски и румънски език и прави своите критически бележки. След това 
всяка седмица под негово председателство (а в отсъствието му – под пред-
седателството на епископ Партений) въпросните предложени поправки от 
подкомисиите биват разглеждани основно [т.е. задълбочено] на общ пленум 
[т.е. на обща среща] на Библейската комисия”21.

Изглежда на общите срещи Библейската комисия „уеднаквява преводния 
текст на българската синодална Библия с оригинала, като ползува най-добро-
то издание на старозаветните канонически книги на староеврейски език – 
Библиа хебрайка (изд. Рудолф Кител), Превода на 70-те на гръцки език (III–II в. 

17  В комисията е от 1966 г., виж Пиперов, Боян. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вест-
ник, година 68, брой 14. София, 1967, с. 8.
18  В комисията е от края на 1967 или началото на 1968 г., срв. Йосиф, Варненски и Преславски. За работата 
на Библейската комисия. Изяснителни бележки. – В: Духовна култура, година 48, кн. 67. София 1968, с. 3.
19  Йосиф, Варненски и Преславски. За новия български превод на Библията. – В: Духовна култура, година 50, 
кн. 8-9. София, 1971, с. 5.
20  Марковски, Иван. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 61, брой 39. София, 
1961, с. 3-4.
21  Марковски, Иван. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 61, брой 39. София, 
1961, с. 3-4; Йосиф, Варненски и Преславски. За работата на Библейската комисия. Изяснителни бележки. – 
В: Духовна култура, година 48, кн. 67. София, 1968, с. 3.
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пр.Хр.) в издание на Алфред Ралфс (Септуагинта, т. I и II, Щутгарт)”. При ра-
ботата по Новия завет се ползват: „критичното издание на Новия завет 
на гръцки език на Еб[ерхард] Нестле и Текстус рецептус на Цариградската 
патриаршия”. Сравнения се правят и спрямо древните преводи на: „латин-
ски език, известен под името Вулгата (II–IV в. сл.Хр.) в изданията на А. Арнд и 
М. Тетценауер, славянския превод на Библията, извършен от светите братя 
Кирил и Методий”.22 Освен това комисията също държи „пред очи и най-нови 
преводи на редица съвременни езици: руската синодална Библия и на английс-
ки език (два превода), на немски език (четири превода), на френски език (два 
превода), на новогръцки и на румънски език”23. Накрая текстът трябва да 
бъде предоставен на Св. синод за окончателно одобрение.24 

Освен различните научни пособия и изследвания, комисията взема под внима-
ние опита и работата по превода на Библията и на други библейски комисии. 
По време на пътуване до Лондон през лятото на 1961 г. митрополит Йосиф 
използва възможността да се запознае с работата върху току-що публикува-
ния английски превод на Новия завет на The New English Bible. Тази „нова рецен-
зия” се работи в продължение на 13 години, преди да излезе от печат. Освен 
това митрополит Йосиф успява да се снабди с протоколите на преводачите, 
както и с най-нови конкорданси и речници. Наред с всички тези помагала, ко-
мисията разполага на български език и с книгата на Вернер Келер Библейски 
събития, преведена от митрополит Йосиф и публикувана през 1960 г., която 
явно е от полза на колектива със своето съдържание и с изкованата от пре-
водача25 терминология.26 В периода 1966–1967 г. за своята работа староза-
ветната комисия се снабдява с нови солидни, обширни и авторитетни ко-
ментари.27 

До края на 1961 г. трябва „след почти двегодишна работа” да бъдат прегле-
дани петте книги на Мойсей и четирите Евангелия.28 Близо две години и по-
ловина по-късно, през май 1964 г., „под вещото ръководство на Негово Висо-
копреосвещенство Митрополит Йосиф”, Библейската комисия е прегледала, 
изгладила стилистично и поправила „допуснатите фактически грешки” в 25 
библейски книги: Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие, книгата Иисус 
22  Вероятно се има предвид издание на библейския текст на църковнославянски.
23  Шиваров, Николай. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 65, брой 19. 
София, 1964, с. 6, срв. и Марковски, Иван. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, го-
дина 61, брой 39. София, 1961, с. 2. Множество примери, предимно от Стария завет, за това какви проме-
ни се налага комисията да прави, намираме у Николай Шиваров (За работата на библейската комисия. – В: 
Църковен вестник, година 65, брой 19. София, 1964, с. 6). Проблеми по библейския текст от 1925 г. обсъжда 
и Боян Пиперов (Кратко изяснение на едно „противоречие” (между I Цар. 17 гл., II Цар. 21:19 и I Пар. 20:5). – В: 
Църковен вестник, година 67, брой 9. София, 1966, с. 5-6).
24  Йосиф, Варненски и Преславски. За работата на Библейската комисия. Изяснителни бележки. – В: Духов-
на култура, година 48, кн. 67. София, 1968, с. 3.
25  Преводът е на митрополит Йосиф. Първо издание в София, 1960.
26  Марковски, Иван. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 61, брой 39. София, 
1961, с. 3.
27  Пиперов, Боян. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 68, брой 14. София, 
1967, с. 7.
28  Марковски, Иван. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 61, брой 39. София, 
1961, с. 3.
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Навин, Съдии, Рут, 1, 2 и 3 Царства; четирите Евангелия, Деяния апостолски, 
седемте съборни послания, посланията на св. ап. Павла до римляни и първото 
до коринтяните. Това е „повече от 2/5 от обема на Библията”29. 

Работата продължава. Всяка подкомисия се събира по един-два пъти седмич-
но, а всеки понеделник цялата комисия работи заедно, за да прегледа, обсъди 
и приеме онова, което е изработила съответната подкомисия.30 Междувре-
менно Библейската комисия редовно информира патриарх Кирил и Св. синод 
за напредването на работата. От своя страна Св. синод в намален състав 
разглежда докладите, на места „доуточнява предложените поправки и прие-
ма окончателния поправен текст”31.

Междувременно в новозаветната подкомисия настъпват някои промени. На 
мястото на епископ Партений, който е изпратен на служба в Америка, от на-
чалото на 1965 г. се включва епископ д-р Николай, ректор на Духовната акаде-
мия. На 17 януари 1966 г. почива проф. Христо Гяуров. На негово място идва д-р 
архимандрит Атанасий. Към екипа се присъединява и Александър Милев. Пора-
ди продължително боледуване от старозаветната подкомисия се оттегля и 
Стефан Попвасилев.32 Работата е подкрепена и от Георги Царев.33 

След това Комисията насочва своето основно внимание към Стария завет. 
До месец май 1967 г. е завършена работата и по четвърта книга Царства, 
първа и втора Паралипоменон, първа Ездра, Неемия, Естир, Иов и повече от 
една трета от Псалтира. От неканоническите старозаветни книги са за-
вършени: Втора книга на Ездра, Товит и Иудит, а Премъдрост Соломонова 
също предстои скоро да бъде завършена.34

Но след като се присъединяват към Библейската комисия, новите членове, 
специалисти по Нов завет, започват да се запознават със свършеното преди 
тях. Вероятно техните наблюдения започват да оформят в колектива усе-
щането, че има нужда от нов прочит на Новия завет. Така „по единодушно 
решение на пленума се пристъпи към повторно преглеждане на четирите 
Евангелия”. Текстът първо се преглежда от Александър Милев, а след това 
пленумът приема предлаганите „допълнителни поправки и изглаждания”. За-
бавя се и работата по Иов, Псалтира, Премъдрост Соломонова и посланията 
на ап. Павел, „понеже изискват особено напрежение и по-специално изследва-
29  Шиваров, Николай. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 65, брой 19. Со-
фия, 1964, с. 6-7.
30  Пиперов, Боян. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 68, брой 14. София, 
1967, с. 8.
31  Шиваров, Николай. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 65, брой 19. Со-
фия, 1964, с. 7.
32  Пиперов, Боян. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 68, брой 14. София, 
1967, с. 8.
33  Йосиф, Варненски и Преславски. За работата на Библейската комисия. Изяснителни бележки. – В: Духов-
на култура, година 48, кн. 67. София 1968, с. 3.
34  Пиперов, Боян. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 68, брой 14. София, 
1967, с. 8; срв. още Йосиф, Варненски и Преславски. За новия български превод на Библията. – В: Духовна кул-
тура. Година 50, кн. 8-9. София, 1971, с. 6.
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не поради характера на съдържанието си и поради особеностите в езика им”. 
Често се налага някои стихове да бъдат „оставяни за допълнително проуч-
ване и сверяване” – работа, която извършва митрополит Йосиф. Той е силно 
мотивиран „всеки израз да бъде изгладен, всяка дума да бъде на своето място 
и да бъде разбрана, да не се уронват с нищо престижът и светостта на Биб-
лията”. Така той „работи наравно с всички членове в комисията върху тек-
стовете, приготвени за доклад пред пленарното заседание”.35 

В средата на 1968 г. Библейската комисия е направила своя втори прочит на всич-
ки книги на Новия завет и почти половината от Стария завет. След този втори 
преглед нейният председател заявява: „Ние бихме могли всеки момент да пред-
ставим на Св. синод целия Нови завет за преценка, одобрение и вземане реше-
ние за ново издание”. Малка част от готовия текст се издава в списание Духовна 
култура (1968, година 48, книжки 6–7, 8–9 и 10–11). В паралелни колони с изданието 
от 1925 г. следва текстът на Премъдрост Соломонова, 1–6 глава. В следващите 
броеве са отпечатани Премъдрост на Иисус син Сирахов, 1–6 глава; Евангелие-
то според Матей, 5–7 глава. В кратко въведение към първата публикувана част 
митрополит Йосиф припомня как започва работата на Библейската комисия. 
Той обаче дава знак, че комисията не е удовлетворена от извършеното дотук. 
Той пише: „В дългия процес на работа обаче стигнахме до извода, че е наложител-
но наново да прегледаме и преценим извършеното по отношение на книгите от 
Новия завет, защото опитът, който добихме през деветгодишната ни работа, 
ще ни бъде от извънредно голяма полза. Ние не се стесняваме да признаем, че в 
началото на работата нашата компетентност не е била такава, каквато е при 
сегашното ни умение в тази тъй деликатна и мъчна работа. Разбира се, че и сега 
не можем да мислим, че сме усвоили напълно умението да бъдем добри преводачи 
на св. Библия и че предложеното от нас ще бъде без недостатъци. Да бъде пре-
ведена св. Библия и особено книгите на Новия завет така, че даденият превод 
да изразява адекватно вложеното съдържание в оригиналния текст, е мъчнопо-
стижимо дело... Големи са наистина трудностите, които съпътствуват всички 
преводачи на св. Библия, на какъвто и език да бъде превеждана тя”. След това 
допълва: „Сегашната библейска комисия се труди да се съобрази с тези промени 
[на езика ни] и да предложи превод, който да бъде четен с духовна наслада през 
следващите петдесет години, когато по силата на законите за развитието на 
всеки език ще бъде извършено онова, което вършим ние днес36”.37 

Така завършва първият голям етап от работата по Новия завет и като цяло 
по Библията. Текстът е прегледан от комисията два пъти и до голяма степен 
е готов за издаване. Но след като завършва работата според първоначално 
направеното задание, комисията си дава сметка, че не е доволна от резул-
тата. Изглежда учените библеисти и литератори осъзнават, че по-добрият 
35  Пиперов, Боян. За работата на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 68, брой 14. София, 
1967, с. 8-9.
36  Тук не може да не обърнем внимание на разбирането на митрополит Йосиф, според което през петде-
сет години самото развитие на езика налага изготвянето на нова версия на библейския текст. Според нас 
днес този период е по-кратък – да речем, 30 г.
37  Йосиф, Варненски и Преславски. За работата на Библейската комисия. Изяснителни бележки. – В: Духов-
на култура, година 48, кн. 67. София, 1968, с. 3-4.



2022 / брой 3 (170)

91

резултат изисква друг подход – който следва и редактира първия синодален 
превод от 1925 г., но същевременно отстъпва и превежда наново изрази или 
цели изречения, за да се предаде смисълът по-ясно.

Втори етап, 1968–1971

И така, още с публикуването в списание Духовна култура на частите от Ста-
рия и Новия завет, подходът се променя и започва изготвянето на нов вари-
ант на библейския текст.38 Митрополит Йосиф пише: „Сегашната комисия 
прави почти напълно нов превод на Стария завет, защото всяка дума от все-
ки стих се превръща от еврейски на български език за каноничните книги, а 
от древногръцки на български език – за неканоничните книги. Почти същото 
става с превода на Новия завет, защото е съобразен с най-добрите издания 
на гръцки език. Това е от голямо значение за качеството на превода, защото 
ще бъдат отстранени доста неяснотии, непълноти и фактически грешки”. 
След като напомня колко дълго са работили българските специалисти, изгот-
вили Библията от 1925 г., и техните колеги от Великобритания, които из-
готвят Новата английска версия на Библията, митрополит Йосиф допълва: 
„...намираме, че сегашната библейска комисия е работила доста интензивно 
и че ако продължи да работи по същия начин, с Божията подкрепа, би могла да 
довърши и превода на Стария завет след 5–6 години”39. 

Все пак митрополитът осъзнава, че това забавяне може да се окаже пречка за 
издаването на цялата Библия. Затова комисията предоставя на части тек-
ста на Св. синод, за да бъде прегледан. Очакването е този преглед да завър-
ши до средата на 1970 г. и след това да се отпечата Библията. В този случай 
„може би съвсем малка част от Стария завет ще бъде според превода на ко-
мисията от 1905 г.”40.

Още в началото на втория преглед става ясно, че „членовете на комисията 
са добили добър опит”. По тази причина те преценяват, че резултатът от 
първия преглед е „незадоволителен и че е необходимо да бъде извършен съв-
сем нов превод на Новия завет от оригиналния новозаветен гръцки език”, кой-
то да бъде „сравняван с най-новите научни издания на различни езици”. Освен 
това те са на мнение, че същото трябва „да бъде извършено и по отношение 
на прегледаните старозаветни книги”. Вече са убедени, че работата по оста-
налата трета от книгите на Стария завет трябва „да бъде не преглед, а нов 
превод, за да се получи еднакво качествен превод на цялата Библия”41.

38  Според Славчо Вълчанов работата по първия прочит на НЗ завършва през 1969 г., срв. Вълчанов, Славчо. 
Дейността на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 73, брой 15, София, 1972, с. 15. Вероятно 
в този срок той включва и работата на Архиерейската комисия, виж по-долу.
39  Йосиф, Варненски и Преславски. За работата на Библейската комисия. Изяснителни бележки. – В: Духов-
на култура, година 48, кн. 67. София 1968, с. 3-4, срв. и За новия български превод на Библията. – В: Духовна 
култура, година 50, кн. 8-9. София, 1971, с. 6.
40  Йосиф, Варненски и Преславски. За работата на Библейската комисия. Изяснителни бележки. – В: Духов-
на култура, година 48, кн. 67. София, 1968, с. 4.
41  Йосиф, Варненски и Преславски. За новия български превод на Библията. – В: Духовна култура, година 50, 
кн. 8-9. София, 1971, с. 6.
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Преди обаче да се започне изготвянето на новия превод на Новия завет, 
Библейската комисия отправя молба до Св. синод да определи трима измеж-
ду митрополитите, за „да хвърлят поглед върху работата на Библейската 
комисия и да направят бележки за допуснати от нея непълноти и неясноти 
в текста на св. Евангелия”42. Излъчената Синодална архиерейска комисия, коя-
то да прегледа Новия завет, се състои от Сливенския митрополит Никодим, 
който ползва добре гръцки, латински, немски, английски, църковнославянски и 
руски език; Великотърновския митрополит Стефан, който ползва добре нем-
ски и руски език и си служи още с гръцки и френски език, и Старозагорския мит-
рополит Панкратий, който ползва руски, френски и църковнославянски език. 
Поради продължително боледуване мястото на Великотърновския митро-
полит Стефан в архиерейската комисия заема Доростоло-Червенският мит-
рополит Софроний, който ползва руски и църковнославянски език. Задачата 
на тази комисия остава без конкретни указания, като дори работата ѝ не е 
отразена в протоколите на Св. синод.43 

Преди обаче да се получи официалното мнение на архиерейската комисия, по 
настояване на митрополит Йосиф още през 1968 г. се пристъпва към повтор-
ната, „вече окончателна ревизия на изготвения нов текст”. През 1970 г. проф. 
Николай Шиваров спира да присъства на заседанията на комисията, понеже е 
изпратен като „предстоятел на Българската църква във Виена”44. Често по 
езикови и екзегетически причини „работата около ревизията на Библията 
има характер на извършване на съвсем нов превод”. Отделни пасажи налагат 
допълнителни проучвания и на тяхното изясняване и превеждане се посве-
щават и по две заседания. Всичко това забавя „хода на преводната работа”, 
но това повишава „нейната прецизност и добросъвестност. Методът на 
този вид втора ревизия се заключава в предварително разпределяне на ново-
заветните книги между отделните членове от комисията, след това доклад-
ване на направените критически бележки и накрая приемане на установения 
текст”. Така в този период окончателно са прегледани четирите Евангелия 
и Деяния апостолски. През 1970 г. работата продължава по Съборните посла-
ния, посланията на св. ап. Павел и Апокалипсиса. В края на 1969 г. от комисия-
та се оттегля архимандрит Сергий, а в началото на 1971 г. епископ Партений 
напусна комисията поради служебна заетост.45 

Прави впечатление как „ревизия” и „превод” вече се използват равностойно. 
На повторната работа се гледа като „преглед”, „втора ревизия”, „окончател-
на ревизия”, „ревизия ... която има характера на съвсем нов превод”. Всичко 
това ни дава основание да смятаме, че не става дума за рязка промяна и пре-
ход от редактиране (ревизиране) на текста към повторно превеждане. Из-
глежда редакторската работа постепенно се задълбочава и на места се сти-

42  Йосиф, Варненски и Преславски. За новия български превод на Библията. – В: Духовна култура, година 50, 
кн. 8-9. София, 1971, с. 6.
43  Пак там.
44  Вълчанов, Славчо. Дейността на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 73, брой 15. София, 
1972, с. 15.
45  Пак там.
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га до превеждане наново от оригинал. Така изготвеният с повторния преглед 
текст повече на места и по-малко в своята цялост започва по облик да се от-
далечава от изходния текст на Библията от 1925 г. 

Своето участие в работата митрополитът описва така: „В качеството ми 
на председател на Библейската комисия усърдно се ползувах както от Иеру-
салимската Библия, така и от новата английска Библия, в началото само от 
Новия завет, издаден през 1961 г., а по-късно от изданието през 1970 г. на ця-
лата Библия. Редом с тия две основни пособия, служил съм си с различни изда-
ния от по-предни години на немски, френски, румънски, руски и църковносла-
вянски език. Неоценима полза съм имал от творенията на св. Отци-класици46 
при търсенето на вложения духовен смисъл в текста”47.

През декември 1970 г. архиерейската комисия представя на патриарх Кирил 
докладна записка с направените от нея бележки. С резолюция на патриарха 
тези бележки са изпратени до Библейската комисия, за да се запознае с тях и 
да се изкаже. До есента на 1971 г., когато патриарх вече е Максим, пленумът 
на Библейската комисия изготвя обстоен и мотивиран доклад до патриар-
ха.48 Заедно с това комисията предоставя окончателната коригирана версия 
на превода, за да се предприемат действия за отпечатването му. Всички за-
бележки на архиереите, които могат да се възприемат, комисията предлага 
да бъдат внесени в текста при набирането за печат.49

До есента на същата 1970 година комисията успява да подготви „заглавните 
теми на Новозаветния текст”, тоест заглавията към частите в евангел-
ския текст, и „да провери, уточни и обогати силките50, т.е. паралелните мес-
та на Новозаветните книги”. Подготвяният близо две години (1969–1970 г.) 
нов вариант на Новия завет е преписан с машинописна машина. Преписът се 
прави в четири екземпляра. Готовите части са предоставени за преглед и за 
евентуални критични бележки „на всички синодални архиереи, заедно с пат-
риарх Кирил. За мнение копие получават и Униатският епископ Кирил Куртев 
(1891–1971 г.) и протестантският пастор в София Симеонов51. 

За причината текстът да се даде за прочит на духовници от други христи-
46  Тук със сигурност става дума поне за творенията на св. Йоан Златоуст и св. Теофилакт, архиепископ 
Охридски и на цяла България.
47  Йосиф, Варненски и Преславски. За новия български превод на Библията. – В: Духовна култура, година 50, 
кн. 8-9. София, 1971, с. 2. От начина, по който митрополитът разяснява историята и значимостта на Йеру-
салимската Библия La Bible de Jerusalem, издадена през 1955 г., и Новата английска Библия The New English Bible, 
издадена през 1970 г., оставаме с впечатлението, че митрополит Йосиф е бил критикуван за ползването на 
западни, католически и протестантски преводи. Вероятно затова той пише: „Да сравняваш своята работа 
с постиженията от труда на такива специалисти и да не се стесняваш да се поучиш от тях и да приложиш в 
своята работа и плода от техния труд, не е нито нередно, нито оскърбително. Обратното, такова отно-
шение е проява на добра съвест и благородство към възложената ти изключително отговорна задача”.
48  Йосиф, Варненски и Преславски. За новия български превод на Библията. – В: Духовна култура, година 50, 
кн. 8-9. София, 1971, с. 6.
49  Пак там; Вълчанов, Славчо. Дейността на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 73, брой 
15. София, 1972, с. 15; Пимен, бивш Неврокопски митрополит. За Библията. София, 1988, с. 223-224.
50  Става дума за преглеждане и допълване на съществуващите препратки в изданието от 1925 г.
51  Има се предвид пастор Асен Симеонов († 1972 г.) от Първа евангелска църква в София.
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янски изповедания митрополит Йосиф пише: „Това наше отношение към уни-
атите и протестантите у нас е продиктувано от желанието да има само 
едно издание на български език на Библията, което да бъде ползувано и от 
униатите и от протестантите, като една от проявите на икуменизъм в 
днешно време”52. От тези думи проличава надеждата на митрополита, че из-
готвяният нов синодален превод на Библията ще бъде разпознат и от други-
те два клона на Християнството и така ще спре тъжното противопоста-
вяне сред българите на Синодална и Протестантска Библия53.54 Тази надежда 
вероятно е щяла да се сбъдне, ако техният текст е бил публикуван, така че 
православни и протестанти да могат свободно да се сдобият с Библия.

След като преглежда Синоптичните Евангелия, епископ Кирил Куртев из-
праща своите впечатления до митрополит Йосиф. Той пише: „Този поправен 
български превод е въобще добре издържан и граматически, и стилово и не 
съдържа някаква доктринална неточност по текстовия смисъл според тъл-
куванията на Западната и Източната църква... Новопоправеният превод, 
доколкото се простират моите познания по въпроса, е грижливо направен и 
издържан не само по точност, но и стилово, и граматически”55.

Пастор Симеонов също изчита внимателно превода на Евангелията от Ма-
тей, Марко и Лука и дори го сверява с гръцкия оригинал. След това дава офици-
ално становище: „не констатирах никакви смислови грешки, изопачения или 
пропуски”. И след като отбелязва, че има неща, които „биха могли да бъдат 
казани по-добре, обаче това е въпрос на стил и на вкус, а тук не може да има 
пълно съгласие и единомислие”, Той заключава: „Общо взето преводът е до-
бър, чете се леко и е разбираем. В сравнение с по-раншния превод той е на 
по-съвременен език, без да са прекрачени границите на допустимото. Пох-
вално нещо е да се осъвремени езикът на Свещените писания, обаче това не 
е напълно възможно, пък не е желателно да се отива много далече, защото 
нашият език все още се намира в процес на творчески кипеж. Смятам, че е 
положителна черта запазването до известна степен на обагреност в чер-
ковно-славянския стил и за щастие не е направено нищо прекалено”56.

52  Йосиф, Варненски и Преславски. За новия български превод на Библията. – В: Духовна култура, година 50, 
кн. 8-9. София, 1971, с. 6.
53  Последното за онова време издание на така наречената Протестантска Библия, е през 1940 г. За кон-
трабандния внос от Запад на фототипни копия от това и по-ранното издание от 1924 г. на „Протес-
тантската Библия”, срв. също Методиев, Момчил. Библията между контрабандата и пропагандата. Как 
комунистическата партия допусна издаването на Библията през 1982 г. – В: Християнство и култура, брой 
3 (22). 2007, с. 39-40: https://hkultura.com/issue/2007/22/, достъпно на 26.12.2021.
54  Йосиф, Варненски и Преславски. За новия български превод на Библията. – В: Духовна култура, година 50, кн. 
8-9. София, 1971, с. 6, срв. също Пимен, бивш Неврокопски митрополит. За Библията. София, 1988, с. 223-225.
55  Вълчанов, Славчо. Дейността на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 73, брой 15. София, 
1972, с. 15; срв. Йосиф, Варненски и Преславски. За новия български превод на Библията. – В: Духовна култу-
ра, година 50, кн. 8-9. София, 1971, с. 6; Димитров, Ив. Ж. Преводите на Библията на съвременен български 
език. – В: Библията и България. Сборник доклади от научни конференции, проведени в СУ „Св. Климент Охрид-
ски” на 1 ноември 2007 г. и във ВУ „Св. св. Кирил и Методий” на 18 декември 2007. София, 2007, с. 95; Пимен, бивш 
Неврокопски митрополит. За Библията. София, 1988, с. 223.
56  Вълчанов, Славчо. Дейността на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 73, брой 15. София, 
1972, с. 15.
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След като извършеното получава положителна оценка от патриарха и пред-
ставителите на Католическата и протестантските църкви, председате-
лят на Библейската комисия митрополит Йосиф отправя доклад до патриарх 
Максим, в който съобщава: „След 11-годишна работа Библейската комисия 
можà да извърши превод на всички книги на Новия завет и на около две тре-
ти от книгите на Стария завет. Сега, с истинска радост представяме на 
Ваше Светейшество и на Св. синод в окончателна форма превода на текс-
та на целия Нов Завет, заедно с паралелните места за всяка глава, за да бъде 
отпечатан и издаден от Св. Синод”. След това всички книги на Новия завет 
са преписани на пишеща машина, „надлежно подпечатани и описани” и веро-
ятно преди края на 1971 г. „предадени на съхранение в касата на Св. Синод”.57 
Засега не попадаме на конкретни сведения, но може да очакваме, че след време 
същото е направено и с окончателния вариант на Стария завет.

В началото на 1972 г. архимандрит Йосиф се оттегля от комисията. До при-
ключване на работата по Стария завет някъде през 1974 г. председател на 
Библейската комисия става архимандрит Атанасий Бончев, който по това 
време е старши научен сътрудник към Църковния музей при Св. синод. Месеци 
преди архимандрит Атанасий да поеме председателството на комисията, 
изключителният „познавач на гръцкия език във всичките му форми” Апостол 
Михайлов почива.58

Подготовка на издаването

От началото на 70-те години, когато се извършва заключителната работа 
по прегледа-превод на Синодалната Библия, комунистическата власт започ-
ва да следи процесите в Българската православна църква с особено внимание. 
В този период авторитетът на Църквата сред обществото се възражда. 
Доброто финансово управление на Църквата я прави по-самостоятелна. От 
направена през 1974 г. финансова ревизия се установява, че редовно са били 
заделяни средства за отпечатването на Библията. Църквата настойчиво 
иска разрешение от властта за ново строителство и за издаване на Библи-
ята. През 1975 г., когато работата по цялата Библия е вече приключена, Св. 
синод иска през Комитета по изповеданията официално разрешение за ней-
ното издаване.59

Заедно с диалога, който води със Св. синод, Комитетът по изповеданията 
проучва и нагласите на партийното ръководство. През април 1975 г. Стой-

57  Вълчанов, Славчо. Дейността на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 73, брой 15. София, 
1972, с. 15. Митрополит Пимен (За Библията. София, 1988, с. 224) уточнява, че „представеният от Библей-
ската комисия ревизиран текст на Библията, синодално издание от 1925 г., бе поверен за съхранение на 
гла[вния] секретар на Св. синод до поискването му за печат”. 
58  Вълчанов, Славчо. Дейността на библейската комисия. – В: Църковен вестник, година 73, брой 15. София, 
1972, с. 15.
59  Димитров, Иван Ж. Непубликувано интервю, взето от В. Стойков. София, 01.10.2021, и Преводите на 
Библията на съвременен български език. – В: Библията и България. Сборник доклади от научни конференции, 
проведени в СУ „Св. Климент Охридски”, София на 1 ноември 2007 и във ВУ „Св. св. Кирил и Методий” на 18 декем-
ври 2007. София, 2007, с. 40-41.
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но Баръмов изпраща докладна записка до Стоян Михайлов, завеждащ отдел 
„Пропаганда и агитация” в ЦК на БКП. Това е документът, който впоследс-
твие оформя политиката на държавата по отношение на издаването на 
Библията. Предложението на практика обезсилва идеята за ново издание на 
Библията, без да се противопоставя на нейното отпечатване. Баръмов ясно 
вижда както опасността от ново издание на Библията, така и идеологичес-
ката полза от него. Ново издание би довело до това твърде много хора да се 
сдобият с Библия, а това е в противоречие с „процеса на преодоляване на ре-
лигиозността”. Но от друга страна, публикуването на Библията би послужи-
ло добре на управляващите в стремежа им да демонстрират, че в страната 
ни има религиозна свобода. В крайна сметка се предлага решение – да се издаде 
Библията, но по такъв начин, че тя да не достигне до много хора. Стратегия-
та е ясна – одобрява се по-малък тираж, например 20 000 бройки. От тях 5000 
да са в луксозно изпълнение и да бъдат заделени за подаръци на избрани хора 
и групи от обществото. Останалите да се пуснат за продажба на по-висо-
ка цена. Докладната остава временно без отговор, но две години по-късно – 
през 1977 г. – същите идеи, доста по-подробно разработени, се съгласуват 
между различните държавни ведомства. Министърът на външните работи 
Петър Младенов ги внася официално в Секретариата на ЦК. Минава още годи-
на, преди Секретариатът да вземе решение, с което да се позволи отпечат-
ването на Библията в 12 000 бройки обикновен тираж и 5000 луксозен. Тази 
крайно недостатъчна бройка не се харесва на Църквата и от двете страни 
започва усилен политически натиск, който приключва в началото на 1979 г. 
Тогава официално се взема решение Библията да се издаде в тираж от 27 000 
бройки.60

Докато още се изчаква решението на властта за отпечатване на Библията, 
Св. синод обмисля своето виждане за това какво да издаде. Натиск в това 
отношение оказва председателят на Комитета по изповеданията, споме-
натият Стойно Баръмов61. Св. синод променя своята дългогодишна страте-
гия и изоставя идеята да издаде изготвяния в продължение на 15 години нов 
синодален превод. В края на 1977 г.62 е взето компромисното решение да се 
преиздаде Библията от 1925 г. с осъвременен правопис. Но освен натиска от 
страна на управляващите, изглежда, има и други фактори, които повлияват 
на това решение.63 Засега не откриваме сведения в Св. синод, който по това 
време е вече с напълно обновен състав, да се е появило недоверие в качест-

60  Методиев, Момчил. Библията между контрабандата и пропагандата. Как комунистическата партия 
допусна издаването на Библията през 1982 г. – В: Християнство и култура, брой 3 (22). 2007, с. 41-46: https://
hkultura.com/issue/2007/22/, достъпно на 26.12.2021.
61  Методиев, Момчил. Библията между контрабандата и пропагандата. Как комунистическата партия 
допусна издаването на Библията през 1982 г. – В: Християнство и култура, брой 3 (22). 2007, с. 41: https://
hkultura.com/issue/2007/22/, достъпно на 26.12.2021, срв. и Иванов, Пламен. За значението на превода и ис-
торията на втория синодален превод на Библията. – В: Свѣтъ, брой 1/2013: https://www.svet.bg/за-значе-
нието-на-превода-и-историята/, достъпно на 26.12.2021.
62  Че тези решения са взети в края на 1977 г., става ясно от посочените от митрополит Пимен протоко-
ли на Св. синод, срв. Пимен, бивш Неврокопски митрополит. За Библията. София, 1988, с. 224-225.
63  Знак за сложната връзка от причини намираме в думите на митрополит Йосиф, който в писмо (вероят-
но 74/1.08.1988 г.) дава отговор на публикацията на Пимен: „издаването на нова Библия според текста на 
библейската комисия се усложнява поради различни обективни и субективни причини”.
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вата на новия превод. По-скоро те не виждат смисъл да се променя същест-
вуващата версия от 1925 г. Изглежда за тях смислово и езиково тя е доста-
тъчно добра. Освен това те смятат, че новият превод ще донесе объркване 
у тези, които са свикнали да ползват съществуващия превод. В своята книга 
За Библията, публикувана през 1988 г. – шест години след новото издание на 
Библията от 1982 г., Неврокопският митрополит Пимен пише: „Респектиран 
от големия авторитет на първото издание от 1925 г., от привързаността 
на православния народ към този текст и при опасение, че направените про-
мени в ревизирания текст ще породят двойственост [тоест колебание] и 
ще предизвикат смут в съзнанието на вярващите, Св. синод реши да преиз-
даде Синодалната Библия от 1925 г., като се запазят езикът и пунктуация-
та на изданието от 1925 г.”64. Така, воден от лични предпочитания и стра-
хове относно възприемането на новия превод, Св. синод се обединява около 
по-безопасната, но компромисна идея да се преиздаде съществуващата вер-
сия с чисто правописни корекции.

От написаното от митрополит Пимен в книгата му оставаме с впечатле-
нието, че идеята да се преиздаде Библията от 1925 г. е на Св. синод. Но в пис-
мо65 до патриарха митрополит Йосиф се противопоставя на това внушение 
и заявява, че той самият е дал следната препоръка: понеже „вярващите у нас 
нямат Словото Божие и, за да не се протака кой знае до кога”, добре е Св. синод 
да реши „да бъде преиздадена засега Библията от 1925 г.”66. Който и да е дал 
идеята, в крайна сметка висшият орган на Българската православна църква 
взема това решение. 

Прави впечатление, че в своите публикации, и особено в статията от 1971 г., 
митрополит Йосиф говори за работата на Библейската комисия по-скоро 
като за научен, отколкото за религиозен труд. Изглежда за него е важно да 
се подчертае, че работата на колектива от духовници и миряни е вършена 
със сериозност, компетентност и изключителен професионализъм. В този 
смисъл преводът на Библията, който те правят, е научен. За управляващи-
те обаче това не е от значение. Доколкото разбираме действията им, те 
не се вълнуват нито от духовната, нито дори от професионалната страна 
на превода. За тях основни цели са контролът и публичното впечатление в 
страната и в чужбина. За съжаление, отстъпвайки на натиска от управля-
ващите и на разногласието отвътре, Св. синод прави не само политически 
компромис, но и научен. Разбира се, днес не сме наясно с цялата сложност на 
процеса и дали това компромисно решение не е било за този момент един-
ствената възможност за владиците да договорят публикуването на Библия-
та на поне малко по-разбираем език. 

64  Пимен, бивш Неврокопски митрополит. За Библията. София, 1988, с. 224.
65  Писмото на митрополит Йосиф е с изходящ номер 674/1.08.1988 г., срв. Иванов, Пламен. За значението 
на превода и историята на втория синодален превод на Библията. – В: Свѣтъ, брой 1/2013: https://www.svet.
bg/за-значението-на-превода-и-историята/, достъпно на 26.12.2021.
66  Иванов, Пламен. За значението на превода и историята на втория синодален превод на Библията. – В: 
Свѣтъ, брой 1/2013: https://www.svet.bg/за-значението-на-превода-и-историята/, достъпно на 26.12.2021.



98

На библейски теми

Според Иван Ж. Димитров вероятната причина за това решение е консерва-
тивното, но необосновано мнение на повечето митрополити от Св. синод, 
че старият синодален превод е „много добър”. По тази причина на проф. Боян 
Пиперов, който участва в Библейската комисия още от самото начало, се 
възлага задачата „да поправи само най-впечатляващите грешки на синодал-
ния превод от 1925 г.”67. Засега не намираме сведения Пиперов да е изпълнил 
или дори започнал да изпълнява тази задача. Но става ясно, че преходът от 
издаване на нов превод към преиздаване на съществуващия с промяна само на 
правописа не се случва изведнъж. Вероятно отнема време както решението 
какво да се направи, така и преценката по какъв начин да се изпълни задача-
та.

В началото на 1977 г. осъвременяването на езика на Библията от 1925 г. е въз-
ложено на Златка Генкова (1924–2013 г.)68, а богословският надзор е поверен на 
проф. Тодор Поптодоров (1910–2000 г.). В процеса на работа целият текст е 
преписан на машина според новия правопис. След това комисия от преподава-
тели в Духовната академия „Св. Климент Охридски” под председателството 
на Неврокопския митрополит Пимен преглежда преписания текст. Комисия-
та е в състав: проф. Радко Поптодоров, проф. протойерей Благой Чифлянов, 
проф. д-р Иван Панчовски, проф. Георги Царев, проф. Тотю Коев, гл. ас. Славчо 
Вълчанов, гл. асистент Николай Маджуров и ст. ас. Антоний Хубанчев. Всички 
те получават част от преписания текст и внимателно го сравняват с изда-
нието от 1925 г. Намерените пропуски и забележки се изпращат на митропо-
лит Пимен, който преценява какво да остане в текста. Междувременно по 
линия на Световния съвет на църквите е получено от Финландия дарение с 
хартия за отпечатването на Библията. Плановете са целият процес на пре-
писване и преглеждане да приключи в началото на 1978 г., а след това да се 
пристъпи към отпечатването на новото издание.69

Първоначалните преговори на Св. синод с държавата са да се отпечатат 100 
000 бройки. Най-напред управляващите дават съгласие за 50 000, но впоследс-
твие отново намаляват тиража. Даруваната хартия е за тираж от 30 000 
броя, но е позволено да се отпечатат само 27 000 броя. След години с оста-
налата хартия Св. синод отпечатва 10 000 броя от Новия завет с Псалтир.70

Според добре премислената стратегия част от тиража е предоставен на 
различни институции и лица в номенклатурата. Малко бройки са пуснати за 

67  Димитров, Ив. Ж. Преводите на Библията на съвременен български език. – В: Библията и България. Сбор-
ник доклади от научни конференции, проведени в СУ „Св. Климент Охридски” на 1 ноември 2007 и във ВУ „Св. св. 
Кирил и Методий” на 18 декември 2007. София, 2007, с. 95.
68  Изключително съм благодарен на гл. ас. д-р Полина Спирова за това, че преди години ме запозна с г-ца 
Генкова.
69  Пимен, бивш Неврокопски митрополит. За Библията. София, 1988, с. 224-225, Димитров, Иван Ж. 
Непубликувано интервю, взето от В. Стойков. София, 01.10.2021.
70  Методиев, Момчил. Библията между контрабандата и пропагандата. Как комунистическата партия 
допусна издаването на Библията през 1982 г. – В: Християнство и култура, брой 3 (22). 2007, с. 42-46: https://
hkultura.com/issue/2007/22/, достъпно на 26.12.2021; Димитров, Иван Ж. Непубликувано интервю, взето от 
В. Стойков. София, 01.10.2021.
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продажба на изключително висока цена. А по-голямата част остава на склад71, 
явно за да се контролира разпространението му и изкуствено да се създаде 
усещането, че тиражът е изчерпан. 

Така петнадесетгодишният редакторски и преводачески труд на екип от 
специалисти библеисти и филолози, духовници и преподаватели потъва в 
забвение. Само можем да се надяваме, че един ден напечатаните на машина 
ръкописи на непубликувания синодален превод на Библията ще бъдат изва-
дени от касата на Св. синод и предоставени за издаване. Можем да очакваме 
и някое от правените в процеса копия на тези ръкописи да бъде намерено в 
нечий личен или епархиен архив и да бъде предоставено за изследване и публи-
куване. Би било чудесно един ден да имаме основание да променим заглавието 
на настоящата статия от „Непубликуваната синодална версия на Библия-
та, изготвена в периода 1960–1974 г.” на „Кратко изложение на историята на 
синодална версия на Библията, изготвена в периода 1960–1974 г.”.

71  Методиев, Момчил. Библията между контрабандата и пропагандата. Как комунистическата партия 
допусна издаването на Библията през 1982 г. – В: Християнство и култура, брой 3 (22). 2007, с. 45-46: https://
hkultura.com/issue/2007/22/, достъпно на 26.12.2021.
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Василиос Сирос

МЕЖДУ ХИМЕРА И ХАРИБДА (1)
Византийски и поствизантийски възгледи за политическата 
организация на италианските градове държави

Въведение
При цялото изобилие от изследвания за икономиката и дипломатическите 
отношения между Византия и средновековна Италия – особено Генуа и Вене-
ция – темата за византийските възгледи относно политическите и консти-
туционни уредби на средновековните италиански градове държави е засег-
ната пренебрежително слабо. Този текст си поставя задачата да запълни 
споменатата лакуна, като изследва начините, по които някои от най-зна-
чимите византийски и поствизантийски политически автори и историци 
са виждали политическата организация на италианските градове. За целта 
можем да се допитаме до голямо множество от разнообразни източници – 
като например популярни легенди или песни, както и политически съчинения, 
които застъпват идеи, отразяващи конституционните практики, следвани 
от италианските градове държави.1 Този текст обаче черпи предимно от фи-

1  За песните вж. напр., Manuela Dobre, “The Venetians in the 15th Century Byzantine People Songs,” Annuario dell’ 
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia 4 (2002): 69-81; Petros P. Kalonaros, Venice in the Legends 
and Songs of the Greek People (Athens, 1942) [на гръцки]; Silvio G. Mercati, “Venezia nella poesia neo-greca,” in Italia 
e Grecia: Saggi su le due civiltà e i loro rapporti attraverso i secoli (Florence, 1939), 309-39, in Collectanea Byzantina, 
ed. Augusta Acconcia Longo (Bari, 1970), 2: 572-602. За политическите съчинения вж. тези на Теодор Палеолог 
(1382–1464) De regimine principis—Les enseignements de Theodore Paléologue, ed. Christine Knowles (London, 1983). 
Вж. също при Teresa Shawcross, “‘Do Thou Nothing without Counsel’: Political Assemblies and the Ideal of Good Gov-
ernment in the Thought of Theodore Palaeologus and Theodore Metochites,” Al-Masāq 20 (2008): 89-118.

Василиос Сирос е старши изследовател във Финландската академия и препода-
вател по политическа история и история на политическата мисъл в Чикагския 
университет и университетите в Хелзинки и Ювяскюля. Научните му инте-
реси и преподавателската му работа са свързани с пресечните точки на хрис-
тиянската (латинската), еврейската и ислямската политическа мисъл и срав-
нителната политическа теория. Автор е на монографиите Marsilius of Padua at 
the Intersection of Ancient and Medieval Cultures and Traditions of Learning (University of 
Toronto Press, 2012), Die Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie bei Marsilius 
von Padua (Brill, 2007) и Well Begun is Only Half Done: Tracing Aristotle’s Political Ideas in 
Medieval Arabic, Syriac, Byzantine, and Jewish Sources (ACMRS, 2011). Публикува текс-
тове в престижни издания като Viator, Journal of Early Modern History, Medieval 
Encounters, Journal of World History и др. Участва в международни проекти с голяма 
академична значимост.
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лософски и исторически текстове, както и от съчинения с осезаема полити-
ческа насоченост, писани от византийски и поствизантийски автори между 
ХІІІ и ХVІІ век. Специфичната цел на моето изследване е да прокарам пътека 
през този терен и да предложа карта на основните диспозиции, интелекту-
ални сили и мотиви, действащи във византийските дебати за италианския 
градски живот. Ще покажа как тези се включват в писанията на значими фи-
гури от византийския и поствизантийския интелектуален живот като Тео-
дор Метохит (1270–1332), Йоан Кантакузин (1292–1383), Никифор Григора (ок. 
1295–1359/60), Георгий Трапезундски (1394 – ок. 1472), кардинал Висарион (ок. 
1400–1472), Лаоник Халкокондил (ок. 1423–1490?) и Йоан Котуний (1572–1657). 
Освен това изследването ми ще разгледа начините, по които византийски-
те автори са използвали и усвоявали класическите политически идеи, за ана-
лизирането на различните конституционни форми и оправдаването на опре-
делени типове режими.

Настоящата работа представлява първото детайлно изучаване на идеите 
на византийските и поствизантийските автори относно политическите 
условия, които преобладават в средновековна и ранномодерна Италия. Тя 
извлича и представя досега неизвестни или пренебрегвани материали, като 
например съчиненията на Котуний и гръцките епиграми от ХVІ и ХVІІ в. Хвърля 
светлина също така върху нови автори и открива в техните съчинения ас-
пекти, които заслужават да бъдат включени в историята на византийската 
и поствизантийската политическа мисъл.

Класически прецеденти и източници
Република и демокрация

Византийските разкази за конституционната организация на италиански-
те градове държави често биват определяни от гледна точка на сравнени-
ята с двата основни модела на древногръцка политическа организация – де-
мокрацията и смесената конституция, макар знанието на византийците за 
политическата история на Древна Гърция често да се оказва неточно или 
погрешно.2 Преобладаващото мнозинство от византийските автори имат 
силно пристрастие към монархията. Независимо от всичко това и макар да 
е твърде пресилено утвърждаването на отчетливо републиканска тенден-
ция в границите на византийската политическа традиция, ние все пак сре-
щаме изолирани случаи на защита на републиканските или демократичните 
идеи, или пък на избора като предварително условие за здравословно управ-
ление.

2  Johannes Irmscher, “Die hellenische Polisideologie und die Byzantiner,” in Hellenische Poleis: Krise-Wandlung-Wirkung, 
ed. Elisabeth C. Welskopf (Berlin, 1974), 3: 1639-67; и по-общо, Elizabeth M. Jeffreys, “The Attitudes of Byzantine Chroni-
clers towards Ancient History,” Byzantion 49 (1979): 199-238. За византийските възгледи върху античните гръцки 
градове държави вж. Johannes Irmscher, “L’ideologia ellenica della polis e i Bizantini,” Byzantinische Forschungen 8 
(1982): 71-85. Сравни описанието на антична Атина у Михаил Хониат (ок. 1140–1220) при Paul Speck, “Eine byzan-
tinische Darstellung der antiken Stadt Athen,” Hellenika 28 (1975): 415-18, Преведено на английски като “A Byzantine 
Depiction of Ancient Athens,” in idem, Understanding Byzantium: Studies in Byzantine Historical Sources, ed. Sarolta Takacs 
(Aldershot, 2003), no. V (29-32). Вж. също Silvio G. Mercati, “Intorno alla elegia di Michele Acominato sulla decadenza della 
citta di Atene,” in Eis mnemen Spyridonos Lamprou (Athens, 1935), 423-27, in Collectanea Byzantina, 1: 483-88.
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Зосима (Зосима, който живее от втората половина на V в. до началото на 
VІ в.) в своята Historia Nova (Нова история) настоява за това, че република-
та е за предпочитане пред империята.3 Йоан Лид (VІ в.) е представител на 
група ранновизантийски автори, които дават висока оценка на ползите от 
изборната монархия за сметка на наследствената и подчертават консти-
туционните ограничения и пречки на царската власт. В своето съчинение De 
Magistratibus reipublicae Romanae (За магистратурите на Римската република) 
Лид се аргументира убедително в полза на изборния цар, който би управлявал 
в съответствие със законите и одобрението на най-добрите и ще се гри-
жи за благополучието на своите поданици. Лид поставя под въпрос легитим-
ността на римските императори, прославя политическата свобода, с която 
се отличава Римската република, и подчертано не одобрява управлението на 
Юстиниан, сравнявайки го с това на ранните римски царе и управляващите 
по време на Републиката.4

Доктрината на Аристотел за суверенната власт на мнозинството, изглеж-
да, е допадала на някои византийски автори. Например Михаил от Ефес (1059–
1129) в своите scholia върху Политика, черпи от Аристотеловата книга, за да 
обоснове схващането си, че Многото никога не биха се отнесли несправедли-
во към Малцината и богатите, ако действат колективно – като единно бла-
го и справедлив човек.5 По този начин, разсъждава той, многото хора заедно 
съчетават различни качества и са носители на сумата от добродетелите на 
един добър или най-добър човек. Следователно не биха се отнесли несправед-
ливо към богатите, конфискувайки и разпределяйки собствеността им сред 
бедните.6

Макар ролята на народа във византийската политика често да не е била по-
вече от козметична, народните органи са имали власт и влияние в различни 
времена. Например гилдиите в Константинопол през ХІ век изпълняват по-
литическа функция, която е аналогична на онази на старите demes, служейки 
като средство за изразяване на политически позиции, и са мощен фактор във 

3  Изследване на средновизантийските възгледи за Древния Рим срещаме у Athanasios Markopoulos, “Ro-
man Antiquarianism: Aspects of the Roman Past in the Middle Byzantine Period (9th-11th Centuries),” in Proceedings 
of the 21st International Congress of Byzantine Studies, vol. 1: Plenary Papers, ed. Elizabeth Jeffreys (Aldershot, 2006), 
277-97.
4  Anthony Kaldellis, “Republican Theory and Political Dissidence in Ioannes Lydos,” Byzantine and Modern Greek 
Studies 29 (2005): 1-16; и като цяло, от същия автор, “The Religion of Ioannes Lydos,” Phoenix 57 (2003): 300-16; 
Michael Maas, John Lydus and the Roman Past: Antiquarianism and Politics in the Age of Justinian (London, 1992).
5  Aristotle, Politics, 1281b4-7. On Aristotle’s notion of collective wisdom, see Jeremy Waldron, “The Wisdom of the 
Multitude: Some Reflections on Book 3, Chapter 11 of Aristotle’s Politics,” Political Theory 23 (1995): 563-84, reprinted in 
Aristotle’s Politics: Critical Essays, ed. Richard Kraut and Steven Skultety (Lanham, MD, 2005), 145-65.
6  Михаиловите scholia могат да бъдат открити в Aristotelis politica, ed. Otto Immisch (Leipzig, 1909; reprinted 
1929), 293-327, English trans. in Ernest Barker, Social and Political Thought in Byzantium: From Justinian I to the Last 
Palaeologus, Passages from Byzantine Writers and Documents (Oxford, 1957), 137-39. Политическите идеи на Ми-
хаил от Ефес са разгледани у Sotiria Triantari-Mara, The Political Ideas of the Byzantine Thinkers from the Tenth to 
the Thirteenth Century AD (Thessalonike, 2002), 57-73 [на гръцки]; Agostino Pertusi, Il pensiero politico bizantino, ed. 
Antonio Carile (Bologna, 1990), 152-57. В тази своя работа съм следвал английски, френски, немски, италиан-
ски и новогръцки преводи на някои от цитираните гръцките и латински източници; на места съм правил 
промени, тъй че оригиналът да бъде по-вярно предаден, но поради ограниченото място те не са отбеля-
зани.
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византийския политически живот.7 В 1042 г. народът на Константинопол се 
вдига, за да свали от власт Михаил V заради решението му да лиши своята 
майка осиновителка и съвладетелка от императорски права. В съчинението 
си Historia (История), което обхваща военната и политическата история за 
периода между 1034 и 1079 г., Михаил Аталиат (ХІ в.) описва тълпата като 
демократично събрание, което проявява колективно благоразумие във взи-
мането на решения и осъществява правосъдие.8 Наистина, народните съб-
рания често оказват влияние върху избора на нов император или върху прего-
ворите с турците през ХV в.9

Георги Пахимер (1242 – ок. 1308) е представител на група византийски автори, 
които сравняват добродетелите и ограниченията на монархията и демокра-
цията. Пахимер съчинява фикционална реч на Перикъл срещу обвиненията, че 
се е готвел да се самоиздигне за тиран. В съчинението на Пахимер Перикъл 
казва, че в една монархия администрирането на правосъдието се основава на 
преценката и приумиците на владетеля и ако някой оспори неговите реше-
ния, той бива наказан със смърт, като в същото време монархът е податлив 
на своите страсти и ирационални апетити и никой не смее да го критикува. 
Според Перикъл демокрацията е най-добрата форма на управление, доколко-
то всеки гражданин е свободен и има право на глас по отношение на общест-
вените дела.10

Защитата на демокрацията от страна на Пахимер – изказана всъщност в 
контекста на едно риторическо упражнение – е твърде вяла и не оспорва 
стандартния византийски възглед за царстването като превъзхождащо 
демокрацията по причина, че последната се свързва с нестабилността и 
междуособната борба.11 В своята История Пахимер описва защитниците на 
възцаряването на Михаил VІІІ Палеолог (ц. 1259–1281) като утвърждаващи, че 
биха били крайно изненадани, ако някой би искал да управлява държавата на 
7  Constantine N. Tsirpanlis, “Byzantine Parliaments and Representative Assemblies from 1081 to 1351,” Byzantion 43 
(1973): 432-81; Helene Ahrweiler, L’ideologie politique de l’Empire byzantin (Paris, 1975), 58-59; Speros Vryonis, Jr., “Byz-
antine Δημοκρατια and the Guilds in the Eleventh Century,” Dumbarton Oaks Papers 17 (1963): 289-314. По-общо вж. 
Klaus-Peter Matschke, Fortschritt und Reaktion in Byzanz im 14. Jahrhundert: Konstantinopel in der Bürgerkriegsperiode 
von 1341 bis 1354 (Berlin, 1971); Francis Dvornik, “The Circus Parties in Byzantium: Their Evolution and Their Suppres-
sion,” Byzantina-Metabyzantina 1 (1946): 119-33; Diogenes A. Xanalatos, Byzantine Studies: a Contribution to the History 
of the Byzantine People (Athens, 1940) [на гръцки].
8  Dimitris Krallis, “‘Democratic’ Action in Eleventh-Century Byzantium: Michael Attaleiates’s ‘Republicanism’ in Con-
text,” Viator 40 (2009): 35-53; idem, A Courtier’s Tale: History, Politics, and Culture in Eleventh Century Byzantium (Tempe, 
AZ., forthcoming). Вж. още Anthony Kaldellis, “A Byzantine Argument for the Equivalence of all Religions: Michael At-
taleiates on Ancient and Modern Romans,” International Journal of the Classical Tradition 14 (2007): 1-20.
9  9 Tonia Kiousopoulou, Basileus or Oikonomos: Political Power and Ideology before the Fall (Athens, 2007), 159-63; 
Ioannes E. Karayiannopoulos, The Political Theory of the Byzantines (Thessalonike, 1988), 55-59 [и двете на гръцки].
10  Jean F. Boissonade, Anecdota graeca e codicibus regiis (Paris, 1833; reprinted Hildesheim, 1962), 5: 354-56. On this 
point, see also Dimiter Angelov, Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium, 1204-1330 (Cambridge, 2007), 
202. On Pachymeres’ life and works, consult Stylianos Lampakis, Georgios Pachymeris: Protekdikos and Dikaiophylax: an 
Introductory Essay (Athens, 2004) [на гръцки].
11  Върху progymnasmata и meletai (declamationes) на Пахимер, вж. Stylianos Lampakis, “The Meletes of George 
Pachymeres,” Erytheia 28 (2007): 91-98 [на гръцки]. Историята на progymnasmata е разгледана в Progymnasmata: 
Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric, trans. George A. Kennedy (Leiden, 2003), особено “Introduction,” 
ix-xvi; George A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric (Princeton, 1994), 83-84, 202-208; Demetra A. Koukoura, 
Rhetoric and Homiletics: A Diachronic Study (Thessalonike, 2003), 106-12 [на гръцки]. За declamationes, вж. Kennedy, 
A New History of Classical Rhetoric, 83-84, 166-72, 209-15.
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римляните по някакъв различен от монархичния начин. Пахимер дава сбито 
изложение на предимствата на силното монархично управление – дори в слу-
чай че владетелят има някакъв недостатък или е неадекватен: съществу-
ването на монарха е предварително условие за здравословното и успешно 
ръководене на царството, защото той е навикнал на еднолично управление 
и ще командва онези, които превъзхожда по власт и ранг. Следователно фак-
тът, че има само един владетел, дава образа на монархията и макар той да е 
един-единствен човек, фактът че действа с подкрепата на други, му позво-
лява да налага властта си по силата на своя ранг.12

Повечето изследвания на отношенията между Генуа и Византия от ХІІІ и ХІV 
век описват Генуа като архетип на демокрацията.13 Преобладаващата част 
от византийските автори между ХІІІ и ХІV век се противопоставят на демо-
крацията и сочат Генуа като основен пример за режим, който е вътрешно 
нестабилен и благоприятства възникването на безредици и социален хаос. 
Прецедент за възгледа, че Генуа възпроизвежда атинската демокрация, сре-
щаме в едно слово на Мануил Холобол (1240–1290), адресирано към Михаил VІІІ, в 
което той възхвалява уменията на генуезките мореплаватели, военен флот, 
кавалерия и търговия.14 След падането на Константинопол през 1453 г. фоку-
сът на византийските разисквания на политическата организация на итали-
анците се измества към Венеция като витрина на най-висококачествените 
форми на конституция и това оказва трайно влияние върху значителна част 
от литературата, засягаща политиката на Serenissima, чак до ХVІІ век.

Не само византийските автори, но и собствено мислителите на латинския 
Запад приемат известно сходство между политическата организация на 
италианските градове държави и тази на античните гръцки poleis, и най вече 
на класическата атинска демокрация – така както я описва Аристотеловата 
Политика. Алберт Велики (ок. 1200–1280) свързва общностите на Ломбардия 
и Генуа с радикалната форма на демократично управление, при която според 
Аристотел суверенната власт е дадена на масата, а не на закона, и устано-
вленията на народните събрания имат първенство над закона. Птолемей от 
Лука (ок. 1236–1327) показва, че много градове в съвременната му Италия на-
подобяват Атина в това, че се управляват от множеството.15

12  Georges Pachymeres, Relations historiques vol. 1: Livres I-III, ed. Albert Failler, превод на френски Vitalien Laurent 
(Paris, 1984), 109-11 (гръцки текст), 108-10 (превод на френски). Вж. също при Angelov, Imperial Ideology and 
Political Thought in Byzantium, 202.
13  За византийските възгледи за демокрацията вж. Alan Cameron, Circus Factions: Blues and Greens at Rome 
and Byzantium (Oxford, 1976), 305-06; Georges I. Bratianu, “‘Démocratie’ dans le lexique byzantin a l’époque des Paléo-
logues,” in Mémorial Louis Petit: Mélanges d’histoire et d’archéologie Byzantines (Bucharest, 1948), 32-40; idem, “Empire 
et ‘démocratie’ a Byzance,” Byzantinische Zeitschrift 37 (1937): 86-111.
14  Manuelis Holoboli orationes, ed. Maximilian Treu (Potsdam, 1906), 1: 45-46; Angelov, Imperial Ideology and Political 
Thought in Byzantium, 201.
15  Antony Black, “The Commune in Political Theory in the Late Middle Ages,” in Theorien kommunaler Ordnung in 
Europa, ed. Peter Blickle (Munich, 1996), 99-112, 107, препечатано в неговото Church, State and Community: His-
torical and Comparative Perspectives (Aldershot, 2003), no. XII. За сравненията между античните гръцки градове 
държави и италианските вж. City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy, ed. Anthony Molho et al. (Stuttgart, 
1991). По-обобщено, вж. също Giorgio Chittolini, “Cities, ‘City-States,’ and Regional States in North-Central Italy,” 
Theory and Society 18 (1989): 689-706.
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Също както в антична Атина, върховната власт в италианските общности 
изхожда от и е в ръцете на гражданското тяло.16 Най-висшият изпълните-
лен орган на комуналния режим е бил podestà, чието най-върховно задължение 
е било да правораздава и да осигурява гражданската хармония и единство, 
като посредничи между различните групи по интереси в града. Постът е 
бил заеман от външен благородник с юридическо образование, избран от съ-
вет, който е полагал клетва, поемайки задълженията си да управлява според 
статутите на града, и е бил подлаган на подробна проверка в края на своя 
мандат.17 В навечерието на появата на т.нар. signoria – форма на постоян-
но еднолично деспотично управление, в повечето градове на Северна Италия 
през втората половина на ХІІІ век18 – италианските автори се обръщат към 
Аристотел като източник за осветляване на причините за разногласията и 
социалната криза, която поразява късносредновековна Италия и резултира в 
помрачаването на общинното управление.19

Италианците също така са били напълно наясно със слабостите на своята 
политическа организация. Всъщност между италианските и византийските 
автори, изглежда, е имало специфичен консенсус относно моралната пато-
логия, характеризираща късносредновековната италианска политика. Про-
чутият предхуманист Албертино Мусато (1261–1329), един от най-енергич-
ните защитници на комуналните ценности и идеи и открит противник на 

16  За историята и политическата организация на италианските градове държави вж. Giuliano Milani, I co-
muni italiani: secoli XII-XIV (Rome, 2005); Daniel P. Waley, The Italian City-Republics (London, 3rd ed., 1988); John K. 
Hyde, Society and Politics in Medieval Italy: the Evolution of the Civil Life, 1000-1350 (New York, 1973); Hagen Keller, 
“‘Kommune’: Städtische Selbstregierung und mittelalterliche ‘Volksherrschaft’ im Spiegel italienischer Wahlverfahren 
des 12.-14. Jahrhunderts,” in Person und Gemeinschaft im Mittelalter, ed. Gerd Althoff (Sigmaringen, 1988), 573-616.
17  Вж. I podestà dell’Italia comunale Part I: Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV 
sec.), ed. Jean-Claude M. Vigueur (Rome, 2000); Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western 
Legal Tradition (Cambridge, MA., 1983), 386-403; Christoph Ludwig, Untersuchungen über die frühesten ‘Potestaten’ ita-
lienischer Städte (Vienna, 1973); Gustav Hanauer, “Das Berufspodestat im dreizehnten Jahrhundert,” Mitteilungen des 
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 23 (1902): 377-426; Vittorio Franchini, Saggio di ricerche su l’instituto del 
podestà nei comuni medievali (Bologna, 1912).
18  За историята на signoria-та вж. Trevor Dean, “The Rise of the Signori,” in The New Cambridge Medieval History, vol. 
5: c. 1198-c. 1300, ed. David Abulafia (Cambridge, 1999), 458-78; Philip J. Jones, The Italian City-State: from Commune to 
Signoria (Oxford, 1997); Ovidio Capitani, “Dal comune alla signoria,” in Comuni e Signorie: Istituzioni, società e lotte per l’e-
gemonia, ed. Ovidio Capitani et al. (Turin, 1981), 135-75; Lauro Martines, Power and Imagination: City-States in Renaissance 
Italy (New York, 1979), 94-110; Ernesto Sestan, “Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?,” Bullettino 
dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 73 (1961): 41-69; Francesco Ercole, Dal comune al prin-
cipato: Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano (Florence, 1929); Ernst Salzer, Über die Anfänge der 
Signorie in Italien: Ein Beitrag zur italienischen Verfassungsgeschichte (Berlin, 1900, repr., Vaduz, 1965). Ролята на popolo 
в политическия живот на италианските градове-държави е разгледана в John C. Koenig, “The Popolo of Northern 
Italy (1196-1274): a Political Analysis” (Ph.D. Diss., University of California, Los Angeles, 1977; Guy Fourquin, The Anatomy of 
Popular Rebellion in the Middle Ages, trans. Anne Chesters (Amsterdam, 1978). Като цяло вж., Maria Ginatempo, “Le città 
italiane, XIV-XV secolo,” in Poderes públicos en la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coronas (Pamplona, 1997), 149-207.
19  Относно това вж. напр., Ulrich Meier, “Molte rivoluzioni, molte novità: Gesellschaftlicher Wandel im Spiegel der 
politischen Philosophie und im Urteil von städtischen Chronisten des späten Mittelalters,” in Sozialer Wandel im Mit-
telalter: Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen, ed. Jürgen Miethke and Kl5aus Schreiner 
(Sigmaringen, 1994), 119-76; Stephan R. Epstein, “The Rise and Fall of Italian City-States,” in A Comparative Study of 
Thirty City-State Cultures, ed. Mogens H. Hansen (Copenhagen, 2000), 277-93; Giovanni Tabacco, The Struggle for Power 
in Medieval Italy: Structures of Political Rule, trans. Rosalind Brown Jensen (Cambridge, 1989); John K. Hyde, “Contem-
porary Views on Faction and Civil Strife in Thirteenth- and Fourteenth-Century Italy,” in Violence and Civil Disorder in 
Italian Cities, 1200-1500, ed. Lauro Martines (Berkeley, 1972), 273-307. Вж. още Louis Green, “The Image of Tyranny in 
Early Fourteenth-Century Italian Historical Writing,” Renaissance Studies 7 (1993): 335-51; Humanism and Tyranny: Stud-
ies in the Italian Trecento, trans. Ephraim Emerton (Gloucester, MA., 1964).



106

Християнство и история

синьорийното управление в Падуа – един от последните бастиони на итали-
анската комунална традиция, е типичен пример за тази тенденция. Той сочи 
моралното падение и в частност алчността (avaritia) като основна корозив-
на сила за комуналното управление в съвременната му Падуа. И все пак, до-
като носталгията по общностното минало кара италианските автори да 
се занимават най-вече с процеса на морална дегенерация, стоящ в основата 
на комуналната криза, и тяхна цел е да спасяват или реконструират кому-
налните институции, както и да предотвратят установяването на посто-
янно управление20, византийският интелектуален елит почти единодушно 
гледа на комуналното управление като на развъдник на морална разруха, а 
разказите им за генуезката демокрация се вдъхновяват от недоволството, 
подклаждано от антагонизма и лабилността на византийско-генуезките от-
ношения.21 

Византийските представи за венецианците са в равна мяра пропити от ан-
типатия и злопаметство.22 В своите Деяния на Йоан и Мануил Комнини (ок. 
1180) Йоан Кинам (род. ок. 1143) обвинява венецианците в разпуснати нрави, 
разгул и грубост, надвишаващи тези на всеки друг народ, защото били изпъл-
нени с моряшка вулгарност. Кинам подчертава също така, че тяхното пре-
комерно богатство ги прави презрителни и те третират византийските 
граждани като роби.23 От ХІІ век насетне значителен брой венециански тър-
говци действат в няколко византийски града, сред които Солун, и византийс-

20  Vasileios Syros, Die Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie bei Marsilius von Padua: Eine Unter-
suchung zur ersten Diktion des Defensor pacis (Leiden, 2007), 29-35, 94-97; и по-общо, Nicolai Rubinstein, “Some 
Ideas on Municipal Progress and Decline in the Italy of the Communes,” in Fritz Saxl 1890-1948: A Volume of Memorial 
Essays from His Friends in England, ed. Donald G. Gordon (London, 1957), 165- 83; idem, “Marsilius of Padua and 
Italian Political Thought of His Time,” in Europe in the Late Middle Ages, ed. John R. Hale, et al. (Evanston, IL., 1965), 
44-75—и двете препечатани в idem, Studies in Italian History in the Middle Ages and the Renaissance, vol. 1: 
Political Thought and the Language of Politics: Art and Politics, ed. Giovanni Ciappelli (Rome, 2004) 43-60 и 99-130, 
респективно.
21  Като цяло вж. Nikos G. Moschonas, “The Italian Maritime Cities and Their Role in the Eastern Mediterranean,” in 
Le Repubbliche marinare italiane: Amalfi, Pisa, Genova, Venezia e il Mediterraneo orientale, ed. Nikos G. Moschonas (Ath-
ens, 2008), 15-25 [на гръцки]; Gerald W. Day, Genoa’s Response to Byzantium, 1155-1204: Commercial Expansion and 
Factionalism in a Medieval City (Urbana-Champaign, 1988); Angeliki Laiou, Constantinople and the Latins: The Foreign 
Policy of Andronicus II, 1282-1328 (Cambridge, MA., 1972). Като цяло, вж. Johannes Koder, “Latinoi: The Image of the 
Other According to Greek Sources,” in Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XII-XV secolo), ed. Chryssa A. Maltezou 
and Peter Schreiner (Venice, 2002), 25-39; Gunter Prinzing, “Vom Umgang der Byzantiner mit den Fremden,” in Der 
Umgang mit den Fremden in der Vormoderne: Studien zur Akkulturation in bildungshistorischer Sicht, ed. Christoph Lüth, 
et al. (Cologne, 1997), 117-43, особ. 137-41; Herbert Hunger, Graeculus perfidus, Iταλος ιταμος: Il senso dell’alterità nei 
rapporti greco-romani ed italo-bizantini (Rome, 1987).
22  За възгледи за венецианците вж. Gilbert Dagron, “Le ‘mythe de Venise’ vu de Byzance,” in Il mito di Venezia: Una 
città tra realtà e rappresentazione, ed. Peter Schreiner (Rome, 2006), 61-80; Paolo Lamma, “Venezia nel giudizio delle 
fonti bizantine dal X al XII secolo,” Rivista storica italiana 74 (1962): 457-79. За късновизантийския период вж. Ma-
nuela Dobre, “Les Vénitiens dans les sources de Thessalonique du XVe siècle,” in Byzance et le monde extérieur: Contacts, 
relations, échanges, ed. Michel Balard (Paris, 2005), 59-66.
23  Ioannis Cinnami epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum, ed. Augustus Meineke (Bonn, 1836), 
280-81; John Kinnamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, trans. Charles W. Brand (New York, 1976), 210. За 
друг анализ вж. Catherine Asdracha, “L’image de l’homme occidental a Byzance: le témoignage de Kinnamos et 
de Choniatѐs,” Byzantinoslavica 44 (1983): 31-40; и като цяло Paris Gounarides, “The Image of the Latins,” in The 
Fourth Crusade and the Greek World, ed. Nikos G. Moschonas (Athens, 2008), 43-59 [на гръцки]; Peter Schreiner, 
“Byzanz und der Westen: Die gegenseitige Betrachtungsweise in der Literatur des 12. Jahrhunderts,” in Friedrich 
Barbarossa: Handlungsspielraume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers, ed. Alfred Haverkamp (Sigmarin-
gen, 1992), 551-80.
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ката критика към тях продължава с неотслабваща сила.24 

Друга идея в обращение сред византийските възгледи за организацията на 
държавното устройство на италианските градове държави – особено от на-
чалото на ХV век – е тази за смесения режим. Византийските мислители черпят 
идеята за смесено устройство от три източника: а) Законите на Платон, ци-
тирани от Пахимер в критиката му срещу политиката на Андроник ІІ Палеолог 
да разчита на чуждестранни наемници25, б) Политиката на Аристотел, която 
излага идеята за смесването на различни форми на държавно устройство26 и 
в) съчинението Tripoliticus на перипатетическия философ Дикеарх от Месена 
(326–296 пр. Хр.), което разгръща идеята за хибрид между съществуващите 
форми на държавно управление (монархичната, аристократичната и демо-
кратичната, всяка от които допринася със своите положителни качества, 
като по този начин се постига най-доброто) и вижда спартанското държав-
но устройство като негово въплъщение.27 Идеята на Дикеарх за смесено дър-
жавно устройство бива пренесена във византийски контекст от анонимния 
юстиниански диалог от VІ в. Peri politikēs epistēmēs (За политическата наука). 
Също така патриарх Фотий (ок. 810 – ок. 893) в съчинението си Bibliotheca спо-
менава за съществуването на тази работа, съдържаща шест книги, в които 
авторът представя една форма на държавно устройство, в добавка към вече 

24  Julian Chrysostomides, “The Penetration of Western Economy into the Byzantine Empire,” in The Fourth Crusade and 
the Greek World, 27-42 [на гръцки]; Chryssa A. Maltezou, “Venetian habitatores, burgenses and Merchants in Constanti-
nople and its Hinterland (Twelfth-Thirteenth Centuries),” in Constantinople and its Hinterland, ed. Cyril Mango and Gilbert 
Dagron (Aldershot, 1995), 233-41; Angeliki E. Laiou, “Venetians and Byzantines: Investigation of Forms of Contact in the 
Fourteenth Century,” Thesavrismata 22 (1992): 29-43; Silvano Borsari, Venezia e Bisanzio nel XII secolo: I rapporti economici 
(Venice, 1988); Agostino Pertusi, “Venezia e Bisanzio: 1000-1204,” Dumbarton Oaks Papers 33 (1979): 3-22; idem, “Venezia e 
Bisanzio nel secolo XI,” in La Venezia del Mille (Florence, 1965), 119-60. Вж. също Michel Balard, et al., Les Italiens à Byzance 
(Paris, 1987); Johannes Lilie, Handel und Politik zwischen dem byzantinischen Reich und den italienischen Kommunen Vene-
dig, Pisa und Genua in der Epoche der Komnenen und der Angeloi (1081-1204) (Amsterdam, 1984); Peter Schreiner, “Unter-
su-chungen zu den Niederlassungen westlicher Kaufleute im byzantinischen Reich des 11. und 12. Jahrhunderts,” Byzan-
tinische Forschungen 7 (1979): 175-91, и като цяло, Angeliki E. Laiou, “The Foreigner and the Stranger in Twelfth-Century 
Byzantium: Means of Propitiation and Acculturation,” in Fremde der Gesellschaft: Historische und sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen zur Differenzierung von Normalität und Fremdheit, ed. Marie T. Fögen (Frankfurt am Main, 1991), 71-97.
25  Angelov, Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium, 346. Върху византийската рецепция, вж. Dimiter 
G. Angelov, “Plato, Aristotle and Byzantine ‘Political Philosophy’,” in The Greek Strand in Islamic Political Thought, ed. 
Emma Gannage et al (Beirut, 2004), 499-523; Jonathan Harris, “Plato, Byzantium, and the Italian Renaissance,” History 
Teaching Review Year Book 19 (2005): 11-16. Класическият контекст на византийската политическа мисъл е 
разгледан у Milton V. Anastos, “Byzantine Political Theory: Its Classical Precedents and Legal Embodiment,” in The 
“Past” in Medieval and Modern Greek Culture, ed. Speros Vryonis, Jr. (Malibu, CA., 1978), 13-53, reprinted in idem, As-
pects of the Mind of Byzantium: Political Theory, Theology, and Ecclesiastical Relations with the See of Rome, ed. Speros 
Vryonis, Jr. and Nicholas Goodhue (Aldershot, 2001), no. I.
26  За приемството на Аристотеловата политическа мисъл във Византийския свят вж. Anthony Kaldellis, “Ar-
istotle’s Politics in Byzantium,” in Well Begun is only Half Done: Tracing Aristotle’s Political Ideas in Medieval Arabic, Syriac, 
Byzantine, and Jewish Sources, ed. Vasileios Syros (Tempe, AZ., 2010), 123-45; Dominic O’Meara, “Spatantike und Byzanz: 
Neuplatonische Rezeption—Michael von Ephesos,” in Politischer Aristotelismus: Die Rezeption der aristotelischen Politik von 
der Antike bis zum 19. Jahrhundert, ed. Christoph Horn and Ada Neschke-Hentschke (Stuttgart and Weimar, 2008), 42-52.
27  За Дикеарх вж. Dicaearchus of Messana: Text, Translation, and Discussion, ed. William W. Fortenbaugh and Eckart 
Schütrumpf (New Brunswick, NJ., 2001).
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изложените от древните автори, наречена „дикеархан“.28

Евстатий (ум. ок. 1194), архиепископ на Солун, в коментара си върху един химн 
за Петдесетница описва християнския ред като тринитарна схема на монар-
хия, аристокрация и демокрация, при която народът (dēmos)) представлява 
елемента на свободната воля. Според възгледа на Евстатий единственият 
народ, поддържал система, подобна на този устройствен ред, са били вене-
цианците от неговото съвремие, като Дожът представлява монархичния 
елемент, Сенатът, като тяло от избрани съветници – аристокрацията, а 
народът съответства на демократичното управление.29 Най-вероятно Евс-
татий черпи идеята за смесеното държавно устройство от Аристотел и 
изглежда също така е познавал доктрините на Политика: разглеждайки по-
редицата от нормански крале на Сицилия, той настоява, че Аристотел е бил 
прав, когато е отбелязал, че „тираниите процъфтяват до третото поколе-
ние, а след това западат“30. Независимо от представените по-ранни автори, 
теорията за смесеното държавно устройство ще бъде развита система-
тично едва през ХV век от Георги от Трапезунд и след това ще се появи отно-
во в преработена версия при Котуниос през ХVІІ век. 

Метохит за италианските градове държави

Великият логотет на император Андроник ІІ – Метохит (ок. 1270–1332) – е ар-
тикулирал една от най-пламенните критики към италианските политически 
системи. Метохит е идиосинкретичен автор, пропит от класическата ли-
тература и дълбоко въвлечен в политическите събития по време на управ-
28  Menae patricii cum Thoma referendario De scientia politica dialogus, ed. Carlo M. Mazzucchi (Milan, 2002); Three Po-
litical Voices from the Age of Justinian: Agapetus, Advice to the Emperor; Dialogue on Political Science; Paul the Silentiary, 
Description of Hagia Sophia, trans. Peter N. Bell (Liverpool, 2009), 123-88. За съдържанието и източниците на това 
съчинение вж. ibid., 49-79; Leslie S. B. MacCoull, “Menas and Thomas: Notes on the Dialogus de scientia politica,” Greek, 
Roman, and Byzantine Studies 46 (2006): 301-13; Dominic O’Meara, “The Justinianic Dialogue On Political Science and its 
Neoplatonic Sources,” in Byzantine Philosophy and its Ancient Sources, ed. Katerina Ierodiakonou (Oxford, 2002), 49-62; 
Athanasios S. Fotiou, “Dicaearchus and the Mixed Constitution in Sixth Century Byzantium: New Evidence from a Treatise 
on Political Science,” Byzantion 51 (1981): 533-47; idem, “Plato’s Philosopher King in the Political Thought of Sixth-Century 
Byzantium,” Florilegium 7 (1985): 17-29; Elisabetta Matelli, “La dottrina dello stato nel dialogo Sulla scienza politica e il suo 
autore,” in Il Mondo del diritto nell’epoca giustinianea: Caratteri e problematiche, ed. Gian G. Archi (Ravenna, 1985), 209-23.
29  Sapientissimi et doctissimi Eustathii Thessalonicensis metropolita Opera quotcunque argumenti sunt ecclesiastici [= 
Patrologia graca; 136], ed. Jacques-Paul Migne (Paris, 1865), 717. Относно възгледите на Евстатий за Венеция 
вж. също разглеждането им при Mikka Hakkarainen, “Regimen mixtum—μικτη πολιτεια,” in Roma, magistra mundi: 
Itineraria culturae medievalis, ed. Jacqueline Hamesse (Louvain-la-Neuve, 1998), 1: 111-21, 112-16; Robert Browning, 
“Eustathius of Thessalonike Revisited,” Bulletin of the Institute of Classical Studies 40 (1995): 83-90, 89; Paul Magdalino, 
“Aspects of Twelfth-Century Byzantine Kaiserkritik,” Speculum 58 (1983): 326-46, 334-5; Paolo Cesaretti, “Su Eustazio e 
Venezia,” Aevum 62 (1988): 218-27; Alexander Kazhdan, Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth Centu-
ries (Cambridge, 1984), 161. За античната идея за смесено държавно устройство вж. напр. Ricardo Martinez Lacy, 
“La constitución mixta de Polibio como modelo político,” Studia historica. Historia antigua 23 (2005): 373-83; Charlotte 
Schubert, “Mischverfassung und Gleichgewichtssystem: Polybius und seine Vorlaufer,” in Rom und der griechische Osten, 
ed. Charlotte Schubert and Kai Brodersen (Stuttgart, 1995), 225-35; Kurt von Fritz, The Theory of the Mixed Constitution in 
Antiquity: a Critical Analysis of Polybius’ Political Ideas (New York, 1954); Gerhard J. D. Aalders, Die Theorie der gemischten 
Verfassung im Altertum (Amsterdam, 1968); Paula Zillig, Die Theorie von der gemischten Verfassung in ihrer literarischen 
Entwickelung im Altertum und ihr Verhältnis zur Lehre Lockes und Montesquieus über Verfassung (Würzburg, 1916).
30  Eustathios, The Capture of Thessaloniki, trans. John R. Melville Jones (Canberra, 1988), 58 (гръцкият текст); 59 
(преводът на английски). Евстатий се позовава на Политика 1315b11, но изкусно ревизира идеята на Ари-
стотел, който отбелязва, че тираниите са кратковременни, и споменава примери на тирании в античния 
гръцки свят, които са продължили съществуванието си няколко поколения, но не ограничава траенето им 
само до три. По този въпрос вж. Kaldellis, “Aristotle’s Politics in Byzantium,” 143.
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лението на Андроник (1282–1328). Заема различни длъжности до падането на 
Андроник през 1328 г.31 От особен интерес за нас са неговите съчинения Ēthikos 
или Peri Paideias (1305) и глава 93 от Sēmeiōseis gnōmikai (поредица от тексто-
ве върху различни теми, познати още и с латинското си заглавие Miscellanea 
philosophica et historica).

Ēthikos съдържа личните размишления на Метохит относно изучаването на 
гръцката история.32 Някои италиански градове държави, отбелязва той, на-
подобяват гръцките антични градове държави, доколкото са възприели оби-
чаи и институции от последните. Те имат подобни стремежи – да се разши-
ряват и по море, и по суша, извършват широкомащабни военни операции и 
имат храбри и благоразумни военачалници. Италианските и гръцките градо-
ве държави имат някои общи черти, що се отнася и до политическата им ор-
ганизация: италианските градове имат парламенти и съдилища и съвместно 
обсъждат и движат вътрешните си дела; и също така избират и назначават 
своите магистрати по начин, подобен на този на древните.33

Посредством сравнението между гърците и италианците, представено в 
Ēthikos, Метохит се опитва да утвърди културното превъзходство на древ-

31  За живота и съчиненията на Метохит, вж. Marina Bazzani, “Theodore Metochites, a Byzantine Humanist,” 
Byzantion 76 (2006): 32-52; Dimiter G. Angelov, “Theodore Metochites: Statesman, Intellectual, Poet, and Patron of the 
Arts,” in Restoring Byzantium: The Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine Institute Restoration, ed. Holger A. Klein 
(New York, 2004), 15-22; Theodore Metochites’ Stoicheiosis astronomike and the Study of Natural Philosophy and Math-
ematics in Early Palaiologan Byzantium (Goteborg, 2003); Jeffrey M. Featherstone, Theodore Metochites’s Poems ‘To 
Himself’: Introduction, Text and Translation (Vienna, 2000); Nigel G. Wilson, Scholars of Byzantium (London, 1996), 256-
64; Marcello Gigante, “Per l’interpretazione di Teodoro Metochites quale umanista bizantino,” Rivista di studi bizantini 
e neoellenici n.s. 4 (XIV) (1967): 11-25; Ihor Ševčenko, Études sur la polémique entre Théodore Métochite et Nicéphore 
Choumnos: la vie intellectuelle et politique à Byzance sous les premiers Paléologues (Brussels, 1962); idem, “Theodore 
Metochites, the Chora, and the Intellectual Trends of His Time,” in The Kariye Djami, vol. 4: Studies in the Art of the Kariye 
Djami and Its Intellectual Background, ed. Paul A. Underwood (Princeton, 1975), 19-91; Hans-Georg Beck, Theodoros 
Metochites, die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert (Munich, 1952); Herbert Hunger, “Theodoros 
Metochites als Vorlaufer des Humanismus in Byzanz,” Byzantinische Zeitschrift 45 (1952): 4-19. За рецепцията на кла-
сиката в късновизантийския период, вж. напр. Anthony Kaldellis, Hellenism in Byzantium: The Transformations of 
Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition (Cambridge, 2007), esp. 317-67; Ihor Ševčenko, “The Palae-
ologan Renaissance,” in Renaissances before the Renaissance: Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages, 
ed. Warren Treadgold (Stanford, 1984), 144-71; Donald M. Nicol, “The Byzantine Church and Hellenic Learning in the 
Fourteenth Century,” Studies in Church History 5 (1969): 23-57; Franz Tinnefeld, “Neue Formen der Antikerezeption bei 
den Byzantinern der frühen Palaiologenzeit,” International Journal of the Classical Tradition 1:3 (1995): 19-28.
32  Panagiotis A. Agapitos, Karin Hult, and Ole L. Smith, Theodoros Metochites on Philosophic Irony and Greek History: 
Miscellanea 8 and 93 (Nicosia, 1996).
33  Theodore Metochites, Ēthikos ē Peri paideias, ed. and trans. Ioannes D. Polemis (Athens, 2nd ed., 2002), 110 и 112 
(оригиналният текст); 111 и 113 (превод на новогръцки). За Ēthikos, вж. “Introduction,” ibid., 7-165; Herbert 
Hunger, “Der Ithikos des Theodoros Metochites,” in Proceedings of the Ninth International Congress of Byzantine Studies, 
ed. Stilpon Kyriakides (Athens, 1958), 3: 141-58. За възгледите на Метохит за античната гръцка история вж. 
Ennio Concina, “Teodoro Metochites e l’antico,” in Medioevo: Il tempo degli antichi, ed. Arturo Quarto Quintavalle (Milan, 
2006), 501-03; Eva de Vries-Van der Velden, “Griekse geschiedenis in Byzantijns perspectief: van Johannes Geometres 
tot Theodoros Metochites,” Lampas 29 (1996): 336-51, особено 345-51; eadem, Théodore Métochite: une réévaluation 
(Amsterdam, 1987); Joseph W. Day, “Theodore Metochites and Athenian Traditions of History,” Jahrbuch der Öster-
reichischen Byzantinistik 32 (1982): 45-51. За употребата на примери от гръцката история във византийската 
политическа литература вж. особено Eva de Vries-Van der Velden, “Exempla aus der griechischen Geschichte in 
Byzanz,” in Novum Millennium: Studies on Byzantine History and Culture, ed. Claudia Sode and Sarolta Takács (Aldershot, 
2001), 425-38.
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ните атиняни.34 В Miscellanea той насочва вниманието към вътрешната 
политика на италианските градове и особено на Генуа. Неговият анализ на 
управлението там се разгръща в един по-широк контекст, разглеждащ раз-
личните типове управление (демокрация, аристокрация и царска власт), как-
то и държавните устройства на Атина, Спарта, Кирена, Картаген и Рим.35 
Крайната му цел е да очертае теоретичните основи за първенството на 
царската власт.36

Метохит отбелязва, че много италиански градове, възприели демократична-
та система, демонстрират недостатъците и неадекватностите на демо-
крацията. Но опасностите на демокрацията са най-очевидно представени в 
Генуа. Той признава, че Генуа може да се сметне за най-известния град в све-
та – процъфтяващ в изобилие, просперитет, духовност и военна сила; имащ 
повече военноморска мощ от всеки друг съвременен град, тъй че постига 
възхитителни победи, сравними само с онези на гърците. И все пак, настоява 
Метохит, всичко това е фасада: репутацията и величието на града се осно-
вават на нездрава основа. Градът Генуа е въвлечен във вихъра на размирици 
и раздори поради „неразумния, неограничен и неуместен дух на себичност и 
култ към свободата, царящи сред гражданите“, духът на алчността, който 
е типичен за тях, неудържимата им амбиция и свадливост и безгрижието им 
към законите, които съществуват заради общата полза.37

Съвсем очаквано Метохит се хваща за моралната деградация на генуезците: 
взети в отделност гражданите са подложени на позорни и опасни неволи. До-
брите граждани са потиснати от негодните; изтъкнатите падат жертва 
на онези без положение, а мъдрите и компетентните във всяко отношение 
са оставени на милостта на напълно невежите по всички въпроси – и публич-
ни и частни. Генуезците са изолирани от останалите – на тях им липсват 
заветите и договореностите, които подсигуряват единството на всички. 
Метохит пише още, че генуезците не са близки нито със съседите си, нито с 
която и да било от другите общности, като например Византийската импе-
рия, с която имат взаимоотношения. 

34  Ēthikos е писан около или малко след 1305 г., докато публикуването на Miscellanea може да се датира ок. 
1326/27. По въпроса за датирането вж. Metochites, Ēthikos ē Peri paideias, 9-10; Karin Hult, Theodore Metochites on 
Ancient Authors and Philosophy: Semeioseis gnomikai 1-26 & 71: A Critical Edition with Introduction, Translation, Notes, 
and Indexes (Göteborg, 2002), xiv. Сто и двадесетте съчинения, съдържащи се в Miscellanea, най-вероятно са 
написани, след като Метохит публикува своето Stoicheiosis astronomikē (1316/17), и хронологията им на на-
писване приблизително следва реда, в който са публикувани. Позоваването на гражданските войни на с. 
191 и 192 предполага, че Misc. 28 е написано през 1321 г. или малко по-късно, а Misc. 50 и 96 са писани вероятно 
в средата на 1320-те. Дължа тази бележка на Börje Bydén.
35  Theodori Metochitae Miscellanea philosophica et historica, ed. Christian G. Müller and Gottlieb Kiessling (Leipzig, 
1821; reprinted Amsterdam, 1966), 604-40.
36  Theodori Metochitae Miscellanea philosophica et historica, 605. В своето Byzantios ē peri tēs vasilidos megalopoleos 
(Византион или за имперския мегаполис) (1307-20), Метохит хвали без задръжки съвременните му византий-
ски императори, които вижда като наследници на Константин Велики – “Theodore Metochites: Byzantios or 
About the Imperial Megalopolis,” ed. Irini Pougounia (Ph.D. Diss., Oxford University, 2003), para. 3 (32-33) and 4 (33-34). 
За още коментари, ibid., 176-78, 207.
37  Theodori Metochitae Miscellanea philosophica et historica, 616-17; Превод на английски и коментар в: Barker, 
Social and Political Thought in Byzantium, 174-76. Виж още по темата при Triantari-Mara, The Political Ideas of the 
Byzantine Thinkers, 133-49; Dirk C. Hesseling, “Een konstitutioneel keizerschap,” Hermeneus 11 (1939): 89-93, 89-92.
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Един от най-объркващите аспекти във възгледите на Метохит за генуезка-
та политика е лекотата, с която той описва Генуа като представляваща 
най-типичен случай на демокрация в Италия от неговото време.38 Всъщност 
режимът в Генуа е бил много различен от истинската демокрация, така как-
то я описва Метохит. От 1270 г. натам в Генуа съществува двойно управле-
ние, упражнявано от двама capitani del popolo, Оберто Дория и Оберто Спино-
ла, които произхождат от два от четирите gentes на града. Дория и Спинола 
поемат и консолидират управлението на гражданските дела с подкрепата на 
народа – popolo. Постепенно те успяват да разширят обхвата на властта 
си и взимат първенство над podestà, който остава да отговаря за правораз-
даването, и над abate (или abas) del popolo, магистрата, който представлява 
интереса на народа.39 Макар да запазват комуналните институции и да опе-
рират в границите на конституционната рамка, двамата capitani възпри-
емат една стратегия, следвана от множество signori: установяват центра-
лизирана система на управление, при която popolo се превръща по същество 
в заложник на водещите фамилии на града.

Тази специфична диархия бележи златния период за Генуа, която до края на ХІІІ 
век става една от главните морски сили в Средиземноморието. Можем да ин-
терпретираме позоваванията на постиженията на съвременните на Мето-
хит италиански градове държави като обвързани с Генуа; този град наистина 
дава големи военачалници, има военни постижения, радва се на огромен дял от 
средиземноморската търговия и развива модерна за времето корабострои-
телна индустрия. Освен това Генуа може да се похвали с постиженията на екс-
педициите си: през 1291 г. генуезките братя Уколино и Вадино Вивалди тръгват 
да търсят пряк достъп до Индия през Гибралтар, заобикаляйки Африка.40 Неза-
висимо от тези постижения обаче няма как да се заобиколи обстоятелството, 
че Генуа de facto функционира като олигархична република, в която админист-
рацията на града е под контрола на местните знатни фамилии. Във втората 
половина на ХІV в. публичната активност в града е толкова отчетливо слаба в 
сравнение с подобни активности в други италиански градове държави, че роля-
та на popolo в политическия живот на Генуа е по-скоро quantité négligeable.

38  За подобно мнение, вж. Pertusi, Il pensiero politico bizantino, 248-50; Barker, Social and Political Thought in Byzan-
tium, 175-76.
39  За политическата и социална история на средновековна Генуа вж. напр. Quentin van Doosselaere, Com-
mercial Agreements and Social Dynamics in Medieval Genoa (Cambridge, 2009); Giovanna Petti Balbi, Governare la citta: 
Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in eta medievale (Florence, 2007); eadem, “Magnati e popolani in area 
ligure,” in Magnati e popolani nell’Italia comunale (Pistoia, 1997), 243-72; Giuseppe Gallo, La Repubblica di Genova tra 
nobili e popolari (1257-1528) (Genoa, 1997); Georges Jehel, “L’état génois entre crise et réforme,” in Poderes públicos en 
la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coronas, 211-33; Steven A. Epstein, Genoa and the Genoese, 958-1528 (Chapel 
Hill, 1996); Geo Pistarino, La capitale del Mediterraneo: Genova nel Medioevo (Bordighera, 1993); Valeria Polonio, “L’am-
ministrazione della res publica genovese fra Tre e Quattrocento: L’archivio antico comune,” Atti della Società Ligure di 
Storia Patria n.s. 17 (1977): 3-328; Mario Buongiorno, Il bilancio di uno stato medievale, Genova 1340-1529 (Genoa, 1973). 
За историята на генуезкия подестат, вж. особено в Vito Vitale, Il comune del podestà a Genova (Milan and Naples, 
1951). За още библиография, вж. Gabriella Airaldi, Genova e la Liguria nel Medioevo (Genoa, 2007), 213-63. Същест-
вуването на abate стоящ начело на народната общност, избран от съвета и комендантите на военните 
отряди, за първи път е документиран през 1276 г. За още подробности, вж. Georg Caro, Genua und die Machte 
am Mittelmeer 1257-1311: Ein Beitrag zur Geschichte des 13. Jhs. (Halle, 1895; препечатан Aalen, 1967), 1: 270-71.
40  Francesco Surdich, “Gli esploratori genovesi del periodo medievale,” in Miscellanea di storia delle esplorazioni, ed. 
Francesco Surdich (Genoa, 1975), 1: 9-117; Gillian Moore, “La spedizione dei fratelli Vivaldi e nuovi documenti d’archi-
vio,” Atti della Società Ligure di Storia Patria 12 (1972): 387-402.
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Зилотското въстание в Генуа

Икономическото неравенство и натрупването на богатства от страна 
на малка група аристократи, поддържащи министъра на Андроник ІІІ – Йоан 
Кантакузин (1292–1383), довежда през лятото на 1342 г. до народен бунт в 
Солун, който става известен като Зилотското възстание.41 След смъртта 
на Андроник през юни 1341 г., Кантакузин става действащ регент на неговия 
невръстен син Йоан V (1332–1391) и през октомври същата година се обявява 
за император (Йоан VІ). Пак тогава една политическа група самоназоваващи 
се „зилоти“, под водачеството на Алексий Апокавк – великия дука на Констан-
тинопол и привърженик на Йоан V Палеолог – установява в Солун популярен 
режим. Конфликтът предизвиква обществено недоволство, което резулти-
ра в поредица бунтове в други градове, като знатните подкрепят Кантаку-
зин, а средните и нисшите прослойки на населението – Йоан V и зилотите. С 
отслабването на народната подкрепа и засилването на изолацията зилот-
ският режим е обречен на кратко съществуване и бива преустановен с вли-
зането на Кантакузин в Солун през 1350 г.

Зилотското движение дава тласък на интензивни дебати върху италиан-
ската политика. То тласка византийските историци към очертаването на 
връзките между зилотския епизод и генуезките граждански войни.42 В своите 
Истории Кантакузин отбелязва, че Венеция е управлявана от Дож (doux) и от 
Сенат (voulē).43 Той представя Генуа като общност (koinon) и определя клю-
човите органи, участващи във взимането на решения, т.е. Сената (voulē), 
народа (dēmos) и Дожа (doux).44 Споменава още генуезката окупация на Хиос и 
факта, че група знатни генуезци били заплатили и построили силна флота, 

41  Последващото изложение се основава на следните изследвания: John W. Barker, “Late Byzantine Thessa-
lonike: A Second City’s Challenges and Responses,” Dumbarton Oaks Papers 57 (2003): 5-33, esp. 14-21 (useful review of 
previous scholarship, 29-33); Donald M. Nicol, The Reluctant Emperor: a Biography of John Cantacuzene, Byzantine Em-
peror and Monk, c. 1295-1383 (Cambridge, 1996), 45-83; Klaus-Peter Matschke, “Thessalonike und die Zeloten. Bemer-
kungen zu einem Schlüsselereignis der spätbyzantinischen Stadtsund Reichsgeschichte,” Byzantinoslavica 55 (1994): 
19-43; Daphne Papadatou, “Political Associations in the Late Byzantine Period: the Zealots and Sailors of Thessalonica,” 
Balkan Studies 28 (1987): 3-23; Peter Charanis, “Internal Strife in Byzantium during the Fourteenth Century,” Byzantion 
15 (1941): 208-30; Oreste Tafrali, Thessalonique au quatorzième siècle (Paris, 1913; препечатано Thessalonike, 1993) 
и като цяло, Günter Weiss, Johannes Kantakuzenos—Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch—in der Gesellschafts-
entwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert (Wiesbaden, 1969); Ihor Ševčenko, “Alexios Makrembolites and his Dialogue 
between the Rich and the Poor,” in Zbornik Radova Vizantološkog Instituta 6 (1960): 187-228, препечатано в idem, 
Society and Intellectual Life in Late Byzantium (London, 1981), no. VII; Franz Dölger, “Johannes VI. Kantakuzenos als 
dynastischer Legitimist,” Seminarium Kondakovianum 10 (1938): 19-30.
42  Срв. Constantine Kyrris, “Gouvernes et gouvernants à Byzance pendant la révolution des Zélotes (1341-1350),” in 
Gouvernes et gouvernants vol. 2: Antiquité et haut moyen âge (Brussels, 1968), 271-330; Véra Hrochová, “La révolte des 
Zélotes à Salonique et les communes italiennes,” Byzantinoslavica 22 (1961): 1-15; eadem, “Die Problematik der Zelo-
tenbewegung in Thessalonike 1342-1349,” Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
10, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 1 (1961): 1447-50.
43  Ioannis Cantacuzeni Eximperatoris Historiarum libri IV: Graece et Latine, ed. Ludwig Schopen (Bonn, 1832), 3: 219. 
За това, което следва, вж. също Angeliki E. Laiou, “Italy and the Italians in the Political Geography of the Byzan-
tines (Fourteenth Century),” Dumbarton Oaks Papers 49 (1995): 73-98, 86 и като цяло, Klaus-Peter Matschke and Franz 
Tinnefeld, Die Gesellschaft im spaten Byzanz: Gruppen, Strukturen und Lebensformen (Cologne, 2001), 62-82; Sandra 
Origone, Bisanzio e Genova (Genoa, 1992); Alain Ducellier, “L’Europe Occidentale vue par les historiens Grecs des XIVème 
et XVème Siècle,” Byzantinische Forschungen 22 (1996): 119-59; Constantine P. Kyrris, “John Cantacuzenus, the Genoese, the 
Venetians and the Catalans (1348-1354),” Byzantina 4 (1972): 331-56.
44  Ioannis Cantacuzeni Eximperatoris Historiarum libri IV: Graece et Latine, 1: 489, 492; 1: 486-87; и 3: 81, респективно.
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превзели острова и назначили свой собствен управител.45

Значителна част от изложението на Кантакузин за италианските градове 
държави се съсредоточава около въстанието в Генуа през 1339 г., като се спо-
менават народът (dēmos), въстанал срещу знатните (dunatoi, aristoi), който 
поставя под забрана някои от тях, а други изключва от управлението и ги 
притиска и унижава по всякакъв възможен начин. Впоследствие народът се 
опитва да постигне демократично управление (demokrateisthai) и избира чо-
век от средите си – Симон Боканегра – за владетел (archōn). Когато венециан-
ската война избухва през 1350 г. народът разбира, че е в слаба позиция, и осъз-
нава необходимостта да набере фондове; приканва благородниците обратно 
в града и ги моли за съдействие. Благородниците преценяват, че е по-добре 
да дадат подкрепата си, отколкото градът да бъде превзет от венециан-
ците. Те упрекват народа за неговата неблагодарност, безчестно и срамно 
поведение, както и за лошата му преценка, но в крайна сметка решават да 
се включат във войната заради общото благо, оказват финансова помощ и 
снабдяват града с военни провизии. Построяват флота от седемдесет кора-
ба и Пагано Дория, най-изтъкнатият от рода Дория, за когото се казвало, че 
надминава всички по благоразумие, кураж и опит, е избран за адмирал.46 Макар 
че впоследствие той бил обвинен от народа за разгрома и заменен от Анто-
нио Грималди. След като обаче генуезците претърпели голяма загуба в бит-
ката за Алгеро, те осъзнали, че всичко това натоварва твърде ресурсите на 
града и те не могат повече да издържат военната кампания. Недостигът на 
храна и липсата на пехота ги подтикнали да решат да се подчинят на Джова-
ни Висконти, миланския signore, който разполагал с финансови ресурси и силна 
пехота в добавка към кавалерията. Пожертвали свободата си, отказали се 
от предишните си хвалби и гордост и в 1353 г. свалили Боканегра от поста му 
и го заместили с Джовани Висконти.47

Макар Кантакузин да прави подробно изложение на генуезките граждански 
войни, той не се интересува от политическата история на Генуа per se. 
По-скоро се старае да извлече урок от тази политическа история и да илю-
стрира капаните, които опитите с демократичната организация залагат, 
и катастрофичните резултати от изключването на благородническото съ-
словие. И още по-точно, неговата централна грижа е да предложи един по-
литически коментар върху зилотския епизод и установения тип управление, 
който почти повсеместно бива принизяван като управление на тълпата 
(ochlokratia). Скритото зад цялото това разглеждане на генуезките граждан-
ски войни намерение е да се покаже, че благородничеството пада жертва на 
капризите на народа по начин много подобен на този, когато в Солун Алексий 
Апокавк и зилотите прогонват най-добрите люде от управлението. Това ре-

45  Ioannis Cantacuzeni Eximperatoris Historiarum libri IV: Graece et Latine, 3: 81. За генуезката окупация на Хиос 
вж. Philip P. Argenti, The Occupation of Chios by the Genoese and Their Administration of the Island, 1346-1566, 3 vols. 
(Cambridge, 1958).
46  Ioannis Cantacuzeni Eximperatoris Historiarum libri IV, 3: 197-98. See also Laiou, “Italy and the Italians in the Political 
Geography of the Byzantines,” 86-87.
47  Ioannis Cantacuzeni Eximperatoris Historiarum libri IV, 3: 234-35.



114

Християнство и история

зултирало във властови вакуум поради липса на хора с опит, кураж и експер-
тиза да защитават града.

Кантакузин симпатизира на тъжбите на генуезките благородници и смъмря 
константинополските търговци за отказа им да окажат финансова подкре-
па за построяването на флота срещу генуезците.48 Желанието му да осъди 
зилотския бунт, да представи Симоне Боканегра като изкупителна жертва 
за всички политически и социални злини, постигнали Генуа, и да го представи 
като alter ego на Апокавк е толкова силно, че разпростира управлението на 
Боканегра като дож върху целия период от 1339 до 1353 г.49 Кантакузин държи 
Боканегра отговорен за всички проблеми, възникнали от гражданската вой-
на, макар благородниците, които последният върнал обратно от изгнание-
то им, да го били принудили да освободи длъжността си преди избухването 
на Венецианската война през 1350 г.50

Друг автор, който се захваща с успоредното разглеждане на генуезката вът-
решна политика и зилотското въстание, е Никифор Григора (1295–1359/60). 
Григора споменава, че Генуа е град в Западна Италия, разположен между Тирен-
ско море и Алпите, и обяснява социалното напрежение там с факта, че гра-
дът е доминиран от две партии: гвелфите (Gelphi) и гибелините (Gembilini). 
Той се позовава на свалянето от власт на гибелините в началото на 20-те 
години на ХІV в. и отбелязва, че този смут се разпростира върху всички гену-
езки колонии, които биват нападнати от наемните войски на прокудените 
гибелини.51

Също както Кантакузин, Григора е избирателен в своето изложение на свър-
заните с гражданската война в Генуа събития. Докато обаче Кантакузин се 
стреми да съпостави Боканегра с Апокавк, основната цел на Григора е да из-
ложи крехкостта и уязвимостта на политическите институции в Генуа пред 
външните заплахи. Той плавно преминава към епизода на Пагано Дория и от-
белязва, че водени от страх да не бъдат завладени от венецианците и след 
период на вътрешни безредици и ожесточени спорове, генуезците внезапно 
обърнали гръб на античните установления и на градската си традиция и 
се покорили на Милано, за да предотвратят още по-голямо бедствие. С фа-
талистки нотки Григора тълкува подчиняването на генуезците на Милано 
като проява на божествено възмездие за алчността им и липсата им на вяра, 
а също и на злините, които причинили на византийците; желаейки да вземат 
в ръцете си властта над всички морета от Танаис и Азовско море до Кадис и 
Херкулесовите стълбове – обяснява той – генуезците накрая изгубиха собст-

48  Вж. също Klaus-Peter Matschke, “Johannes Kantakuzenos, Alexios Apokaukos und die byzantinische Flotte in der 
Bürgerkriegsperiode 1340-1355,” in Actes du XIVe Congrѐs International des Etudes Byzantines (Bucharest, 1975), 2: 193-
205.
49  За Боканегра и неговото управление, вж. Gabriella Airaldi, Guerrieri e mercanti: Storie del medioevo genovese 
(Racconigi (Cuneo), 2004), ch. “Simone Boccanegra: l’uomo ‘nuovo,” 137-63; Giovanna Petti Balbi, Simon Boccanegra e 
la Genova del ’300 (Genoa, 1991).
50  Тук в основата на изложеното е Laiou, “Italy and the Italians in the Political Geography of the Byzantines,” 87.
51  Nicephori Gregorae Byzantina historia: Graece et Latine, ed. Ludwig Schopen (Bonn, 1855), 3: 189-90. Виж също 
Laiou, “Italy and the Italians in the Political Geography of the Byzantines,” 94-95.
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вената си страна и понеже нечестно узурпираха общата собственост, те 
справедливо загубиха онова, което им принадлежеше.52

Подобно на Метохит, авторът от ХІV в. Алексий Макремволит композира 
кратко съчинение (Logos istorikos), в което осъжда генуезците за моралното 
им разложение.53 Следи от стандартното успоредяване на Генуа и Атина мо-
гат да се срещнат и във византийската литература от ХV в. През първата 
половина на ХV в. например в своя коментар върху Дионисий Халикарнаски, 
посветен на Паламед Гатилусио (ум. ок. 1455), господарят на Енос и Самокра-
ки, Йоан Канабуц изтъква че атиняните били организирани в dēmoi, всеки от 
които носещ специфично име, също както и генуезците принадлежали на раз-
лични фамилии, всяка от които носела отличително име, като например Спи-
нолите и Дориите.54 По-късно Янос Ласкарис (1445–1534) начевал флорентин-
ските си лекциите, сравнявайки съвременната му Флоренция с древна Атина, 
като изказвал мечтата си Флоренция да просияе в Италия като слънце, също 
както някога Атина, и да освети цялата планета със светлината на духа.55

Венеция като смесено държавно устройство: Георги от 
Трапезунд

Докато византийските мислители и literati от ХІІІ и ХІV век фокусират внима-
нието си върху Генуа, повечето автори от ХV век, изглежда, бавно изместват 
интереса си към Венеция и нейното смесено държавно устройство.56 Причи-
на за промяната е отчасти турската заплаха, която се задава на хоризонта 
и потокът от византийски имигранти към Венеция. Като цяло контактите 
с италианските хуманисти и непосредственият досег до знание за италиан-

52  Nicephori Gregorae Byzantina historia: Graece et Latine, 3: 193-95.
53  Enrico V. Maltese, “Una fonte bizantina per la storia dei rapporti tra Costantinopoli e Genova alla metà del XIV sec.: II 
Logos Historikos di Alessio Macrembolite,” in Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria n.s. 14 (1980): 55-72; 
Eva de Vries-Van der Velden, L’élite byzantine devant l’avance turque à l’époque de la guerre civile de 1341 à 1354 (Ams-
terdam, 1989), 251-89; Costas P. Kyrres, “Éléments traditionnels et éléments révolutionnaires dans l’idéologie d’Alexios 
Makrembolitѐs et d’autres intellectuels byzantins du XIVe s.,” in Actes du XIVe Congres International des Etudes Byzan-
tines, 2: 177-88.
54  Ioannis Canabutzae magistri ad principem Aeni et Samothraces in Dionysium Halicarnasensem commentarius, ed. 
Maximilian Lehnerdt (Leipzig, 1890), 51. Вторичната литература върху Канабуц е оскъдна. За живота и съчи-
ненията му вж. Martin Hinterberger, “The Prose of Fifteenth Century: John Kanabutzes’ Narrative Dedicated to the 
Lord of Ainos and Samothrace,” in Proceedings of the Fourth International Congress Neograeca Medii Aevi, ed. Panagiotis 
Agapitos and Michalis Pieris (Heraklion, 2002), 405-25 [на гръцки]; Aubrey Diller, “Joannes Canabutzes and Michael 
Chrysokokkes,” Byzantion 42 (1972): 257-58; idem, “Joannes Canabutzes,” Byzantion 40 (1970): 271-75, и двете пре-
печатани в idem, Studies in Greek Manuscript Tradition (Amsterdam, 1983), 369–70 и 363–67, респективно; Silvio G. 
Mercati, “Intorno a Giovanni Ganabutzes,” Studi bizantini 2 (1927): 33-35.
55  Johannes Irmscher, “Griechische Gelehrte am Hofe Lorenzo de’ Medicis,” in Lorenzo der Prächtige und die Kultur 
im Florenz des 15. Jahrhunderts, ed. Horst Heintze, et al. (Berlin, 1995), 185-92, 188-89; Börje Knös, Un ambassadeur de 
l’hellénisme—Janus Lascaris—et la tradition greco-byzantine dans l’humanisme français (Paris, 1945), 26.
56  Scholarship on the “Myth of Venice” is voluminous. See, e.g., Edward Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice (Princ-
eton, 1981); Craig Kallendorf, Virgil and the Myth of Venice: Books and Readers in the Italian Renaissance (Oxford, 1999); 
Robert Finley, “The Immortal Republic: The Myth of Venice during the Italian Wars (1494-1530),” Sixteenth Century Jour-
nal 30 (1999): 931-44; Giovanni Silvano, La ‘Republica de’ Viniziani.’ Ricerche sul repubblicanesimo veneziano in età mo-
derna (Florence, 1993); Felix Gilbert, “The Venetian Constitution in Florentine Political Thought,” in Florentine Studies: 
Politics and Society in Renaissance Florence, ed. Nicolai Rubinstein (Evanston, IL., 1968): 463-500; Franco Gaeta, “Alcune 
considerazioni sul mito di Venezia,” Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 23 (1961): 58-75; Gina Fasoli, “Nascita di 
un mito,” in Studi storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 80 compleanno (Florence, 1958), 1: 445-79.
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ската политика са причина византийците да започнат да виждат полити-
ческите системи на италианците в положителна светлина. Йоан Кортасмен 
(ок. 1370–1436/7) например в писмо до лекаря Димитрис Пепагомен нарича Кон-
стантинопол Новата Атина, но се жалва, че атинската мъдрост, както и бо-
гатството, е преминала от Константинопол към италианските градове.57

Макар средновековните схоласти като Тома от Аквино (ок. 1225–1274) и Пто-
лемей от Лука да се спират на темата за смесеното държавно устройство, 
до голяма степен Пиер Паоло Верджерио-старши (1370–1444) е онзи, който 
определя параметрите на късната употреба на смесеното държавно ус-
тройство – за да обясни устройствената организация на Венеция.58 Вер-
джерио постулира, че Венеция се управлява от правителство, съставено от 
най-добрите мъже – еквивалент на гръцката аристокрация – и държи среден 
курс между монархическо и демократично управление. Според него силата на 
държавното устройство на Венеция е в това, че обединява най-добрите еле-
менти от всяка форма на добро управление.59

Идеята за смесено управление е заела значително място във византийските 
и поствизантийските политически текстове от ХV нататък. Схващането 
за Венеция като смесено управление среща един от най-горещите си аполо-
гети в лицето на византийския емигрант Георги от Трапезунд (Trapezuntius) 
(1403 – ок. 1472).60 Той разглежда темата на различни места в съчиненията си, 
като например в своето Comparationes phylosophorum Aristotelis et Platonis. Там 
той противопоставя Венеция на Рим, който пък сравнява с hydra, многоглаво 
чудовище, обречено да изчезне, защото му липсва кохерентност, единство и 
ясен идентитет и властта бива упражнявана от множество сили с конфлик-
туващи интереси.61

Но най-детайлното изложение на сходството между Венеция и Платоновата 

57  Herbert Hunger, Johannes Chortasmenos (ca. 1370-ca. 1436/37): Briefe, Gedichte und kleine Schriften; Einleitung, 
Regesten, Prosopographie, Text (Vienna, 1969), 200 (letter 44). Вж. също ibid., 201 (letter 47).
58  Относно средновековната и ранномодерната рецепция на идеята за смесено държавно устройство вж. 
Domenico Taranto, La mikte politeia tra antico e moderno: Dal ‘quartum genus’ alla monarchia limitata (Milan, 2006); Le 
Gouvernement mixte: De l’idéal politique au monstre constitutionnel en Europe (XIIIe-XVIIe siècle), ed. Marie Gaille-Nikodi-
mov (Saint-Etienne, 2005); James M. Blythe, Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages (Princeton, 
1992); Wilfried Nippel, Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und früher Neuzeit (Stuttgart, 1980).
59  David Robey and John E. Law, “Venetian Myth and the De republica veneta of Pier Paolo Vergerio,” Rinascimento, 2d 
ser., 15 (1975): 3-59. Вж. също David Robey, “Pier Paolo Vergerio the Elder: Republicanism and Civic Values in the Work 
of an Early Humanist,” Past and Present 58 (1973): 3-37.
60  За политическите идеи на Георги от Трапезувд вж. още Thomas Berns, “Construire un idéal vénitien de la 
constitution mixte à la Renaissance. L’enseignement de Platon par Trébizonde,” in Le Gouvernement mixte, 25−38; Fran-
co Gaeta, “Giorgio di Trebisonda, le Leggi di Platone e la costituzione di Venezia,” Bullettino dell’Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 82 (1970): 479−501; James Hankins, Plato in the Italian Renaissance (Leiden, 
1991), 1: 165−92; 2: 429−35, 445−48; John Monfasani, George of Trebizond: a Biography and a Study of His Rhetoric and 
Logic (Leiden, 1976), 171−74; Giorgio Ravegnani, “Nota sul pensiero politico di Giorgio da Trebisonda,” Aevum 49 (1975): 
310-29; William J. Bouwsma, Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance Values in the Age of the Counter 
Reformation (Berkeley, 1968), 63-64. За дейността на Георги от Трапезунд в Италия вж. в: Nigel G. Wilson, From 
Byzantium to Italy: Greek Studies in the Italian Renaissance (Baltimore, 1992), 57-67.
61  Comparationes phylosophorum Aristotelis et Platonis Georgio Trapezuntio viro clarissimo (Венеция, 1523; препеча-
тана Frankfurt am Main, 1965), гл. “Quod divinitus illud Platoni dictum est, optimam rem publicam non esse simpli-
cem, quodque id solis Venetis contingit.” [n. pag.].
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идея за смесеното държавно устройство срещаме в неговия латински пре-
вод на Законите на Платон. Георги от Трапезунд превежда Законите в начало-
то на 50-те години на ХV век по поръка на папа Николай V. В писмо до бившия 
си патрон, венецианския хуманист и държавник Франческо Барбаро (ок. 1398–
1454) от декември 1451 г. той утвърждава, че основателите на Serenissima са 
се осланяли именно на Платоновите Закони, понеже венецианското държавно 
устройство е уредено според предписанието на Платон за това, че дълговеч-
ността на управлението зависи от смесването на елементи от монархията, 
аристокрацията и демокрацията. Барбаро окуражава Георги от Трапезунд да 
иска възнаграждение от венецианското управление, като посвети превода 
на Сената и разгледа детайлно приликите между държавната организация на 
Serenissima и Платоновия идеал за смесеното държавно устройство. В 1452 г. 
той представя посвещението на Барбаро и в предговора излага схващането 
за Венеция като реализация на античната идея за смесеното държавно ус-
тройство с Дож, който изпълнява монархичната функция; Сенат, кореспон-
диращ на аристократичния елемент; и Consiglio Maggiore, представляващ де-
мократичната компонента. Барбаро обаче умира през 1454 г. и в 1460 г. Георги 
от Трапезунд посвещава работата си на Дожа, като в крайна сметка полу-
чава от Сената преподавателско място по реторика и хуманитарни науки в 
школата на Сан Марко.62

Забележително е, че докато предходната византийска литература се фоку-
сира върху сравненията между държавните устройства на италианските 
градове и онези на гръцките градове, стандартът за сравнение, възприет 
от Георги от Трапезунт в неговото изложение на политическата организа-
ция на Serenissima, е идеалният град, такъв какъвто го е представял Платон. 
Той отбелязва, че Платон е утвърждавал идеята, че свободата на града се 
обуславя от взаимодействието на трите легитимни форми на управление: 
монархията, аристокрацията и управлението на народа. Също както Евста-
тий (който настоява, че венецианците били единственият народ, съхранил 
система на управление, основаваща се на троицата: монархия, аристокрация 
и демокрация), Георги от Трапезунд изтъква, че венецианците са единстве-
ните, които действително разбират и прилагат Платоновия принцип. Упра-
влението на Венеция е същинското въплъщение на Платоновата визия за 
смесеното държавно устройство, тъй като: венецианците се подчиняват 
на един владетел; имат избран елит, отличаващ се с благоразумие, справед-
ливост и висока репутация, готов да предлага съвети на Републиката по въп-
росите, засягащи войната и мира; и освен това са дали действителна власт 
на народа, понеже всички, които не са членове на управлението, се събират в 
Съвет, който пък отговаря за избирането на държавните чиновници. В съ-
ответствие с препоръката на Платон пазителите на законите да бъдат 
най-висшите магистрати – венецианците избират свои пазители на закони-
те и им поверяват прилагането на законите. Дори названието на тези дър-

62  Collectanea Trapezuntiana: Texts, Documents and Bibliographies of George of Trebizond, ed. John Monfasani (Bingham-
ton, NY., 1984), 198-203; George of Trebizond, “Preface to His Translation of Plato’s Laws,” trans. John Monfasani, in Cam-
bridge Translations of Renaissance Philosophical Texts, vol. 2: Political Philosophy, ed. Jill Kraye (Cambridge, 1997), 128-34 
(за историята на предговора и разгърнатите в него идеи вж. въведението на John Monfasani, ibid., 128-29).
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жавни чиновници, т.е. адвокатите и защитниците на републиката, изглеж-
да, са били взети от Платон.63

Друга прилика между Венеция и Платоновия модел на смесен режим Георги от 
Трапезунд вижда в назначаването на държавните чиновници на основание 
на народния вот и съобразно една много сложна система, замислена така, че 
да изключи всяко подозрение за измама. Основателите на Венеция мъдро ус-
тановили процедури, подобни на онези, които Платон описва като пример, 
който да бъде следван от бъдещите поколения. Нито преди Платон, нито 
след неговото време са съществували така сложни процедури на гласуване за 
избирането на магистратите, както следваните във Венеция.64

Основателите на Венеция са чели и разбирали Платон. Тъй като в онези дни 
почти цяла Италия е знаела гръцки, а висшите благородници, които основа-
ват Венеция, като се сдружават, за да преустановят беззаконията навреме-
то, са били пропити с гръцка и латинска литература. Най-потресаващото 
нещо според Георги от Трапезунд обаче е това, че те са превърнали в реал-
ност всичко, което сметнали за подходящо, и са постигнали по-добри резул-
тати от самия Платон. Оттам авторът заключава, че основателите на Ве-
неция са били мъже с изключителни природни дарби, ученост и практически 
опит.65 Платон не е вярвал, че законите му някога ще бъдат осъществени, 
без народът да бъде задължен да се съобразява с тях от някой тиран, кой-
то ще упражнява властта с такъв самоконтрол, че дори докато е жив, хора-
та да свикнат да живеят свободно. Основателите на Венеция са надминали 
всички останали както във всяка добродетел, така и в политическата наука, 
настоява Георги от Трапезунд, и са въвели Платоновия идеал за политическа 
организация – не принудени от някой тиран, а по-скоро водени от вътреш-
ните си убеждения. По този начин са основали град, който далеч превъзхожда 
отстоявания от Платон.66 

И други аспекти на венецианското управление биват хвалени: Дожът се избира 
не за една година, а доживотно, и не просто за да бъде силен владетел с непо-
средствено знание и опит, но и също за да не изтлее величието на Република-
та – както може да се случи при ежегодната смяна на водачите. Благородници-
те, избрани за Сената, имат знания по божествените и човешките въпроси 
и са пример за благочестие, красноречие и култура. В Съвета пък влизат само 
патриции и сенатори, а не объркано множество или ленива и бунтовна тълпа. 
Венецианците заимстват основата на своето държавно устройство от Пла-
тон, но не пренебрегват примера на по-ранните конституции. По този начин 
те дават начало и реализират нещо така съвършено и благородно, че – ако 
трябва да си въобразим най-добрата възможна република – единственото, ко-
ето можем да си представим, е Венецианската република.67

63  Collectanea Trapezuntiana, 200; “Preface to His Translation of Plato’s Laws,” 129-130.
64  Collectanea Trapezuntiana, 200; “Preface to His Translation of Plato’s Laws,” 130.
65  Collectanea Trapezuntiana, 200; “Preface to His Translation of Plato’s Laws,” 130.
66  Collectanea Trapezuntiana, 200-01; “Preface to His Translation of Plato’s Laws,” 130-31.
67  Collectanea Trapezuntiana, 201; “Preface to His Translation of Plato’s Laws,” 131.
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За разлика от по-ранните византийски автори, които са склонни да не се до-
веряват на гръцката демокрация, Георги от Трапезунд описва една утопия, 
в която вътрешната надеждност е ключ към запазването на социалния ред. 
По думите му – краткият живот на Атинската империя е резултат от зле 
стеклите се обстоятелства, а не от недостатъците на атинската дър-
жавност. Атиняните не са се сдобили с империята си благодарение на на-
деждността на устройството на града държава, а по-скоро поради изклю-
чителните достойнства на една малка група хора. След като обаче добива 
най-големите ползи от онези водачи, атинският народ се вдига срещу тях. 
Свободата на спартанците трае значително повече, но те се развиват ос-
новно по отношение на земеделието, като Спарта никога не достига морска 
слава или пък достойнството да бъде империя.68 Римската република се раз-
простира върху огромна територия, но свободата й е краткотрайна именно 
защото управлението й е било подлагано на постоянни промени. Римската 
империя пък дължи единството си на факта, че е била основана от един-един-
ствен град, но никога не е била единна държава. Така често Рим бивал разди-
ран от граждански войни и метежи, че се е захващал с външни войни като за-
местител на мира и множество римляни влизали в армията, за да подсигурят 
по-мирен живот.69 

За разлика от Рим Венецианската република бива възхвалявана от Георги от 
Трапезунд с ярки краски като вместилище на справедливост и господарка на 
мира. Тя не начева войни, освен ако не са за постигане на мир. За повече от 
десет века тя поддържа обширна империя, простираща се от най-далечните 
покрайнини на Адриатика до най-крайните гръцки територии, а сега е разши-
рила империята си и върху голяма част от Италия. Ясно се забелязва утопич-
ният елемент в евлогията на автора: По Божията благодат и поради собст-
вените й достойнства богатството на Венеция, нейната мощ и ресурси са 
достигнали такава степен на съвършенство, че нищо не може да бъде доба-
вено към тях, а градът е свободен от раздори, метежи и вражди.70

68  Георги от Трапезунд влага битката в Егоспотами (405 пр. Хр.) и съкрушителния разгром на атинския 
флот в ръцете на спартанския флот.
69  Collectanea Trapezuntiana, 201; “Preface to His Translation of Plato’s Laws,” 131-132.
70  Collectanea Trapezuntiana, 201-02; “Preface to His Translation of Plato’s Laws,” 132.
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ПАДНАЛА ЛИ Е ИСТИНАТА НА 
ПЛОЩАДА?
Безчет самозалепващи се листчета превземат Хонконг. Кратки послания, 
написани набързо и разлепени надлъж и шир из градския пейзаж, стотици и 
хиляди от тях създават усещане за многоцветни тапети. След чадърите 
от 2014 г.1 и каските от 2019 г.2 напоследък дисидентските протести са въз-
приели нова креативна форма: на кратки квадратни съобщения.3 В пастелни 
цветове, с ръчно надраскани известия, самозалепващите листчета бързо се 
превърнаха в израз на обществено недоволство срещу закон, който допуска 
екстрадиция на подсъдими от бившата британска колония към контролира-
ни от комунистите китайски съдилища. 

Пъстроцветните мозайки чевръсто завладяват градската среда, обсебвай-
ки стените на подлези, учреждения, пазари. Отчасти политическо роптание, 
отчасти творческо изявление, лепящите се листчета нямат обща насока на 
посланията. Съобщенията са от всевъзможен характер. Макар повечето да 
са израз на гражданска съпротива и стремеж към независимост, йероглифите 
изразяват и най-различни други послания: от предложения за брак до артику-
ли втора ръка за продажба. От значение тук е не съдържанието, а носителят. 
Не търсете тук някакъв ред или яснота. Оригиналната форма на хонконгския 
протест въздейства по-скоро с мащабите и масовостта си, отколкото с 
волеизявление на конкретни мисли и идеи. Количеството на самозалепващи-
те се листчета говори повече от индивидуалните им съдържания. 

1  www.theguardian.com/world/2014/sep/30/-sp-hong-kong-umbrella-revolution-pro-democracy-protests. 
2  https://qz.com/1675393/hardhats-are-the-new-symbol-of-hong-kongs-protests. 
3  www.smithsonianmag.com/travel/hong-kongs-sticky-note-revolution-180974042. 
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Отвъд политическото изражение на тази креативна кампания тук долавям 
и интересна метафора за разпокъсаността и безпорядъка в комуникацията 
между човека и човека днес. Отдавна вече забравихме как се формулира под-
редена и последователна мисъл. Сега общуваме на парче, с къси съобщения и 
преброени знаци. Жълтите самозалепващи се листчета от Хонконг онагле-
дяват нещо до болка познато: разкъсания на милиони есемеси, емотикони и 
едносрични постинги език, с който обменяме мисли и се информираме за случ-
ващото се по земята. 

* * * * *

Минута преди да целуне своята невяста, пред озадачения поглед на венча-
ващия ги свещенослужител младоженецът Дейна Хана вдига пръст, изважда 
своя смартфон и пуска туит: „Стоим пред олтара с @Трейси Пейдж, която 
преди две секунди ми стана жена! Време е да я целуна!”. Служителят току-що 
ги е провъзгласил за съпруг и съпруга, но търпеливо изчаква младоженците да 
променят своя онлайн статус. Сетне венчавката продължава.4 

Може би една от най-недоанализираните епидемии на нашето съвремие е вза-
имозависимостта на човека с умното устройство в неговата длан. Болест, 
която е по-видима от COVID-19, но по-невидима от SARS-CoV-2, и която пора-
зява света в далеч по-ужасяващи мащаби. Познава я всяко семейство. Това е 
залепеният за екранчето детски поглед с кръстосани очички; скорострелно 
тракащите на латиница тийнейджърски палци; погълнатата от клюките 
в социалната мрежа майка; захласнатият пред дигиталните новини татко; 
умилно събраните глави на баба и дядо над таблета със споделени снимки от 
внучето. Парчета дигитална информация, които неусетно залепват за мони-
тора хора и от град, и от село. Улисани да видим кое е следващото... и следва-
щото... и следващото, лековерно „скролваме” надолу из споделените „стени” 
на оплелите ни социални мрежи. Несекващ поток от сбити и енигматични 
послания, изображения и клипчета се изместват едно друго, докато палецът 
в унес превърта екрана към следващата публикация. 

От по-статичния ритъм на Фейсбук и новинарските онлайн медии, през ми-
кроблоговете на Tumblr и прехвърчащите известия в Туитър, до безсловесни-
те изображения в Инстаграм и безумните видео селфита в Tik Tok – необозри-
ма разпокъсана информация ежесекундно пиука от устройствата, прескача 
пред погледа, мобилизира зрителните нерви и ангажира вниманието. Социал-
ното дистанциране през последните две години още повече принуди и приу-
чи хората да разчитат и на приложения за лично и конферентно общуване. 
Непрестанно се увеличават „аповете” (англ., apps), устремно конкуриращи се 
за вниманието и времето на дигиталния потребител: Facebook, Viber, Skype, 
WhatsApp, FaceTime, Snapchat, Hangouts, Telegram, Zoom, Signal, Slack, Meet, Teams 
и прочее. За още много канали вероятно не сте и чували: Whisper, Kik, Monkey, 
MeetMe, Trello, Whova, Omegle, Kahoot, Yubo, Amino, Discord, Houseparty... 

4  http://voices.washingtonpost.com/reliable-source/2009/12/during_his_wedding_maryland_ma.html. 
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Трескавият характер на непрестанно постъпващия „фийд” (модерна чужди-
ца за изскачащите съобщения в мобилното устройство) всъщност не е ново 
явление. Познаваме го от новинарските емисии на ефирните медии и краткия 
формат на вестникарските съобщения. Разликата е в три насоки: все по-без-
книжното раздробяване на информацията; все по-буйното ускоряване на 
постъпването ѝ; и все по-безкритичното ѝ релативизиране. Сведенията ни 
бомбардират във все по-кратка форма, с все по-голяма скорост и с все по-не-
конкретно съдържание. 

Тази есен компанията „Фейсбук” се ребрандира под ново име: „Мета”. Ще раз-
ширяват кръгозора ни, обявиха собствениците в екзалтирана пиар кампания, 
чрез т.нар. „добавена реалност”. Откакто навлезе в ежедневието ни, най-по-
пулярната социална мрежа активно и целеустремено моделира човешкото 
поведение. Независимо дали я приемаме или не, няма как да отречем нейното 
въздействие върху битието и мисленето ни. На тази зависимост именно на-
последък бе посветен моноспектакълът „Юзър” на актьора Алексей Кожуха-
ров, представен през ноември в театър „Криле”.5 Постановката слага пръст 
в раната, анализирайки въпроса за връзката между човека и умните техноло-
гии. Юзър е онзи, който не помни ЕГН-то си, но знае свръхкриптираната паро-
ла на рутера си, нерадостно размишлява авторът. Юзърът обича прозорци 
и ябълки, но само под формата на операционни системи. Юзърът има добра 
памет, общо около три терабайта на различните си устройства. Юзърът 
е над нещата, животът му се съхранява в няколко облака. Плакатът на мо-
носпектакъла изобразява стилистично буквата „Ю” като комбинация между 
единица и нула – оригинална образна метафора за двоичното опростяване на 
битието. 

* * * * *

Разбира се, зад кулисите на „инфодемията” (информационната епидемия) се 
прокрадват най-вече финансови интереси. Пространни мрежи от сателит-
ни сайтове бълват и препечатват дадено съдържание, предназначено да ге-
нерира линкове и да повдига позицията на съответната „новина” в онлайн 
търсачките. Често пъти потребителят въобще не си прави труда да проче-
те статията, а само емоционално щраква върху споделения линк, апетитно 
представен пред вниманието му от фермите за разпространение на фалши-
ви новини чрез т.нар. clickbait („кукичка за клик”). Апетитно провокативни 
картинки и прецизно подбрани заглавия, насочени към най-пошлите равнища 
на човешкото любопитство, изскачат пред погледа със същото предназна-
чение, с което рибарят поставя стръв на въдицата си. А с всеки клик в нечия 
касичка звънка поредното левче. 

Препечатването на съмнителната новина в много сайтове (и споделянето 
ѝ във Фейсбук), както би се съгласил всеки трезвомислещ човек, не е никак-
во доказателство за нейната автентичност. Но все пак лавинообразното 

5  https://salzaismyah.bg/site/play/442. 
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клониране на даден текст някак си съумява да създаде усещане за достовер-
ност и понякога дори сериозни медии се подлъгват да го споделят. По данни 
на Българската асоциация по киберсигурност през последната година са били 
отворени хиляди нови домейни за фалшиви новини и политическа пропаган-
да, в чието име присъства думата „коронавирус”. Тъй като темата е гореща, 
хората надлежно отварят линковете, наивно поглъщат нелепици и чинно ги 
предават нататък. 

Няколко признака би следвало да възбудят сигнална лампичка в тази връзка. 
Формулираните със скандални или сензационни фрази заглавия са сред първите 
белези, че нещо в материала не е наред. Главните букви, възклицателните зна-
ци, смущаващата clickbait картинка имат една-единствена цел: да последвате 
връзката. Някои хитреци дори започнаха да слагат в долния ъгъл на псевдоно-
вината снимчица на преводач за глухи. Така, за автентичност. Вметнатите 
мимоходом фрази като „скандинавски експерти доказаха” или „западни учени 
потвърдиха” веднага би трябвало да ни подтикнат да повдигнем вежди. В мре-
жата има достатъчно инструменти (като ResearchGate.net или ORCID.org), за да 
можем да проверим дали цитираният експерт се ползва с експертиза. 

Любим прийом на дезинформаторите е да си служат със звучни модерни тер-
мини в произволни съчетания. Обаятелността на измамната информация 
често се подхранва от смесване на езотерични понятия с новаторски или 
псевдонаучни термини. Безразсъдното споделяне на конспиративни теории, 
дегизирани като духовни сигнали свише, нагнетява и без това обтегнатото 
обществено напрежение с усещане за нестабилност и истерия. Провокира-
нето на хорските страхове и насаждането на паника създава ненужен хаос 
във времена, когато така или иначе наблюдаваме срив на всички възможни 
авторитети. 

Човек изпитва все по-сериозни затруднения да отсява смисленото от без-
смисленото, вярното от невярното. От една страна са въпросите как да 
се ориентираме кой е на наша страна и кой е във вражеската войска в тази 
батална обстановка; как тоест да разграничаваме фалшивите от верни-
те сведения. От другата страна е личната отговорност (особено у онези, 
които се идентифицират като Христови последователи) какво поднасяме 
на вниманието на ближния си, възползвайки се от достъпността и безплат-
ността на говоренето през социалния профил. Отговарят ли на истината 
собствените ни „постинги”? Характеризират ли се поне с базисните черти 
на християнската етика: уважение и любов към ближния; съзнание за отго-
ворна позиция; зачитане на доброто и истинното; задължение пред велико-
то име на Господ Исус Христос, с което се наричаме? И по каква причина би си 
струвало някой оттатък да чете споделените от нас мнения онлайн? 

На по-делнично ниво обаче истината също се подминава с удивителна не-
брежност. С каква лекота се четат и споделят жълти „новини”, щедро бъл-
вани от сайтове за пикантерии и клюки! Колко лесно е с една медийна кам-
пания да бъде съсипан нечий авторитет, кариера бъдеще, семейство! Дори 
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и християните – хората на Истината – безкритично и безразсъдно разпра-
щат чрез социалните си профили измислени истории. Помните ли как бързо 
се разпространяваше „свидетелството” на петгодишния Алекс Маларки, за 
когото се твърдеше, че се бил завърнал от мъртвите след катастрофа през 
2004 г.? Или за „закодираното” в човешката ДНК послание на арамейски език, 
открито от някой си доктор Чарлз Уотсън през февруари 2013 г.? Или извес-
тието за роденото през есента на 2016 г. бебе в нигерийското градче Кубва, 
на чиито длани било изписано „Исус идва скоро”? Или за несъществуващия 
проповедник Джеремая Стийпек, който се преоблякъл като просяк бездомник, 
за да даде нагледен урок по милосърдие на енориашите си? 

Тези и още десетки фалшиви новини редовно възкръсват и обикалят из вирту-
алното пространство, отразявайки по един печален начин духа на времето. 
За съжаление много християни въобще не си дават сметка какви щети нана-
сят на Благовестието, когато наслуки и безкритично споделят неистини в 
своите социални балони. Разпространяването на градски легенди, особено ако 
са с духовен привкус, съсипва правдоподобността на абсолютно всичко друго, 
което Църквата казва на обществото. Каква сол, каква светлина? С безумна 
наивност и безразсъден патос последователите на Онзи, който нарича Себе 
си Истината, се превръщат сами в служители на измамата и фалша. Сърцето 
ми потъва в тъга всеки път, когато попадна на поредната конспиративна 
теория или подменена кауза, или лъжливо свидетелство, споделено на сляпо 
от някой познат. Подобно поведение не служи по никакъв начин на делото на 
Спасителя, а напротив, всява у четящите допълнителни страхове и несигур-
ност; подменя реалния живот с някаква форма на виртуален активизъм; и не 
на последно място, докато подхранва емоциите, екзекутира разума. 

В контраст на всичко това ап. Павел няколкократно и настойчиво ни зове да 
живеем „достойно” (ἀξίως, „подобаващо, съответстващо”)6 – за призвание-
то, за благовестието, за Господа. Това означава изявленията ни, изпълнения-
та ни и изображенията ни онлайн да подчертават достойнството на Хрис-
тос, с чието име сме се нарекли. Каква по-основателна причина да опазвам 
погледа си от пошлото и безсъдържателното?

* * * * *

Преди пет години Оксфордският речник обяви неологизма „постистина” за 
дума на годината. Понятието обозначава „обстоятелства, при които обек-
тивните факти имат по-малко влияние върху формирането на общественото 
мнение, отколкото чувствата или убежденията”.7 Впрочем думата post-truth 
битува още от началото на деветдесетте. Само през 2016 г. обаче употре-
бата ѝ скача с близо 2000% в сравнение с предходната година, а от тогава на-
сетне се е установила не само като термин, а и като своеобразна метафора за 
разпокъсването на човешкото внимание, душевност, духовност. „Тази дума 

6  Ефесяни 4:1; Филипяни 1:27, Колосяни 1:10, I Солунци 2:12. 
7  www.dw.com/en/post-truth-is-oxford-dictionaries-word-of-2016/a-36408645. 
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сполучливо характеризира случващото се в света и растящото недоверие на 
хората към съобщаваните факти”, многозначително изтъква един от съста-
вителите на речника, Каспър Гратуол.8 Представката post- („след-”) означава, 
че истината е станала нецелесъобразна, незначителна или неуместна. Не е 
важно какво точно се случва. Далеч по-важното сега е какви субективни чув-
ства изпитвам аз и как новините отговарят на вярванията ми, подхранват 
въжделенията ми, зареждат емоциите ми, подсилват убежденията ми. 

Наред с цялата раздробеност, пошлост и безсъдържателност на информаци-
ята, се сблъскваме и с един доста по-дълбок проблем. Значителна част от ос-
ведомителния поток достига до очите на читателя и зрителя безвъзврат-
но изкривена. Основният препъникамък пред сериозната журналистика днес 
са прословутите „фалшиви новини”, бълвани от скъпи за поддръжка „ферми 
за дезинформация”. В съвременния свят геополитическите конфликти се во-
дят не толкова на бойните полета, колкото в главите на хората. Изопача-
ването, оцветяването, подменянето, предефинирането на факти е могъщо 
пропагандно оръжие в „хибридните войни” за душата, времето, вниманието, 
парите и посвещението на човека.9 Незнайни армии от т.нар. „тролове” (пи-
сачи зад монитори, на които се плаща да създават пропагандно съдържание) 
еженощно тракат по клавиатурите си, генерирайки „факти” в полза на ня-
кой скрит зад кулисите политически мозъчен тръст. Това, естествено, не е 
ново явление. „Никой не съди по истината – възмущава се още преди двайсет 
и осем века старозаветният пророк Исайя, а сетне възкликва разочаровано: – 
Да! Истината я няма.”10 

В глъчката на днешния медиен свят е все по-непосилно човек да се ориентира 
в реалните факти. Подвеждащата политическа кампания и предизвестени-
ят изход от британския референдум преди Брекзит го показа нагледно пред 
очите на цял свят. Тежкото идеологическо, политическо и дори религиозно 
разцепление в може би най-развитата демокрация отвъд океана е видимо 
свидетелство колко дълбоко може да прорязват човешките взаимоотноше-
ния включените на пълни обороти пропагандни машини.11 Гнетящата цензу-
ра и религиозно-политическите репресии в съседна Турция заглушават и заду-
шават разказите на очевидците. Двуполюсното тълкуване на ситуацията в 
Крим, отношението към малцинствата и мигрантските групи, нестихващи-
те полемики около Истанбулската конвенция или Стратегията за детето 
у нас, разслояването на обществената тъкан дори по повод здравни кризи 
8  https://time.com/4572592/oxford-word-of-the-year-2016-post-truth. 
9  Във всички тези случаи читателят разполага с различни инструменти за критична преценка за ва-
лидността на информацията. За първична проверка може да се ползват сайтове като Snopes.com (който 
развенчава градски легенди) или FactCheck.org (който проверява състоятелността на политически твър-
дения). Успоредно с това, от страницата „ЕС срещу дезинформацията” (https://euvsdisinfo.eu) е възможно 
се потърсят по име чуждестранни и български медии и да се провери дали фигурират в списъка с разпрос-
траняващите фалшиви новини. 
10  Исайя 59:4,15. 
11  Според изследване, публикувано от онлайн списанието MIT Technology Review, почти половината населе-
ние на САЩ в навечерието на президентските избори от 2020 г. се е информирало най-вече от т.нар. „фер-
ми за тролове”, масово споделяйки материали, без дори да ги прочита докрай (вж. www.technologyreview.
com/2021/09/16/1035851/facebook-troll-farms-report-us-2020-election). 
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като епидемията от SARS-CoV-2 и потребността от ваксините – всички 
тези теми решително са излезли от коловоза на действителността и биту-
ват в царството на агитациите, страховете и слуховете. 

Нещо повече, оказва се, че част от пропагандните кампании поне оттатък 
океана (а нищо чудно и тук, на Стария континент) са замислени и насочени спе-
цифично към християнска аудитория. По-рано през тази година бе публикуван 
доклад с ужасяващото наблюдение, че деветнайсет от двайсетте най-попу-
лярни уебсайтове сред християните в Съединените щати всъщност са гене-
рирани от „трол ферми” в Източна Европа. Предрешени като „светли ангели” 
вестоносци захранват умовете на милиони чистосърдечни и нищо неподози-
ращи потребители на онлайн съдържание чрез личните им смартфони и табле-
ти, безконтролно добирайки се до вниманието им и охолно възползвайки се от 
доверието им. Анализът отбелязва, че около 75 милиона вярващи американци 
ежемесечно следят и споделят статии, които им се подават от групировки за 
платена политическа пропаганда, базирани най-вече в Северна Македония и Ко-
сово.12 (Да не отваряме дума за прословутия онлайн култ QAnon, който прости-
ра пипала именно през недрата на евангелските среди, или за контролираната 
политизация на тази част от християнската общност в САЩ.) 

А какво да кажем за собствения си двор? За поредна година България заема 
унизително място в ежегодния индекс за медийна свобода на „Репортери без 
граници”. От целия Европейски съюз няма нито една държава, която да е на 
по-ниска позиция, а заглавието на доклада мрачно съобщава, че през 2021 г. 
журналистиката, чиято основна роля е да бъде ваксина против дезинформа-
цията, на практика е блокирана в повече от 130 страни.13 Макар страната 
ни да не е изрично посочена сред въпросните 130 страни, поставянето ѝ на 
112 позиция в индекса самò по себе си е скръбна вест. „Медийната свобода в 
България е в задънена улица и независимите медии са на ръба на изчезването”, 
изтъква Павол Шалай, директор на редакцията на „Репортери без граници” 
за ЕС и Балканите.14 През март т.г. от сдружението публикуваха десет препо-
ръки за справяне с проблема, разделени в четири категории: сигурността на 
журналистите, достъп до информация, финансиране на медиите и журналис-
тическа етика.15 

Ерозията в доверието към институциите впрочем засяга не само медийния 
бранш. Според Барометъра за доверие на Еделман16 през 2021 г. светът преми-
нава през невиждана досега „епидемия на дезинформация и широко разпростра-
нено недоверие в социалните институции и световните лидери”. Докладът 
представлява ежегодно изследване на доверието в обществените автори-
тети и се подготвя от независимата комуникационна компания „Еделман”. 

12  https://evangelicalfocus.com/life-tech/13567/eastern-european-trolls-controlled-large-us-christian-facebook-pages. 
13  https://rsf.org/en/2021-world-press-freedom-index-journalism-vaccine-against-disinformation-blocked-more-130-co- 
untries. 
14  https://rsf.org/en/news/bulgarias-general-election-rsf-publishes-10-proposals-rescue-press-freedom. 
15  https://www.svobodnaevropa.bg/a/31143654.html. 
16  www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-01/2021-edelman-trust-barometer.pdf. 
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„Към всичко това, продължава анализът, трябва да добавим и провалящата 
се екосистема на доверие, която не успява да се изправи срещу растящата 
„инфодемия”, което оставя четирите основни институции – бизнес, държав-
на власт, НПО и медии – в обстановка на информационен фалит и мандат за 
възстановяване на доверието.”17 Според тазгодишния доклад на Барометъра 
за доверие на Еделман почти 60 процента от всички анкетирани в 28 държави 
споделят изключително високо недоверие към журналистите, обвинявайки 
ги в умишлено поднасяне на невярна и подвеждаща информация. Най-високо 
според доклада е доверието в бизнеса, след който се подреждат неправител-
ствените сдружения, държавните власти и на последно място – медиите. 

Кризата на традиционните обществени авторитети оставя вакуум, който 
бързо се запълва от нови претенденти за поемане на лидерството. И тъй 
като доверието е най-значимата валута за нормалното функциониране на 
обществото, именно неговото подкопаване отваря вратата за други носи-
тели на знание и визия. 

* * * * *

Замислям се за просветителското дело на светите братя Кирил и Методий. 
Освен с изковаването на адаптирана за славянските езици азбука те оста-
ват в историята със своя мащабен исторически поход за ограмотяване, 
образоване и отглеждане на висока християнска култура. Тяхното изключи-
телно амбициозно просветно дело оставя следи надлъж и шир из Стария кон-
тинент и вписва имената им в духовното наследство на редица съвременни 
общества. Неслучайно днес те са провъзгласени и за „покровители на Евро-
па”. На фона на техния подвиг не може да не се замислим за чистотата, възви-
шеността и качеството на всичко онова, което самите ние говорим, пишем 
и споделяме. Думите на древния пророк Исайя преодоляват хилядолетията и 
сякаш многозначително описват собственото ни съвремие: „Истината пад-
на на площада и правотата не може да влезе”18. 

Някога апостол Павел е написал до други хора по друг повод: „Нека празнуваме 
не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от 
искреност и истина”19. Неговата препоръка е вмъкната в Първото послание 
към коринтяните в контекста на определена безнравствена ситуация в нед-
рата на коринтската християнска общност. С бащинска загриженост апос-
толът изобличава специфичен грях (вероятно кръвосмешение) и след това 
метафорично го съпоставя с квас, от който набухва цялото тесто (6 ст.). 
Едно деяние, сторено по тъмни доби, има силата да „закваси” с горчивата си 
греховност цялото Христово тяло в Коринт. 

Тук апостолът напомня на вярващите, че поради кръстната смърт на Христос, 

17  www.unglobalcompact.bg/?page_id=9840. 
18  Исайя 59:14. 
19  I Коринтяни 5:8. 
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който „беше заклан за нас” като принесен в жертва Агнец, всички те вече имат 
нов статут. „Тъй като сте безквасни – ги призовава той, – очистете стария 
квас, за да бъдете ново тесто” (7 ст.). Въпреки че резкият тон на автора е про-
вокиран от сведения за гнусни полови грехове сред тях, в края на главата той 
разширява обхвата на „кваса” също така и до сребролюбието, идолопоклон-
ството и грабителството. Какъвто и да е конкретният вид на порока, явно 
той следва да се изкоренява изсред общността на Христовите последовате-
ли. Образното онагледяване на греха като „квас” (ζύμη) е разгърнато в няколко 
изречения и кулминира в цитирания по-горе осми стих. Като изхвърляме назад 
пороците от миналото („стария квас”) и новите изкушения от настоящето 
(„квас от злоба и нечестие”), от нас се очаква да водим нов живот „с безквасни 
хлябове”. Какво означава тази фраза ли? Павел веднага пояснява какво би било съ-
държанието на тези нови хлябове: „искреност и истина” (εἰλικρινεία καὶ ἀληθείᾳ). 

Искреността и истинността се срещат заедно няколко пъти в Писанието: 
съчетание между духа в мен и фактите около мен.20 Всяка от тези две думи е 
натоварена със специфичен товар. Първата сякаш засяга по-скоро вътреш-
ната ми настройка и светоглед, докато втората се отнася до фактите из-
вън мен. Първата адресира мислите и възгледите ми, докато втората сочи 
към нещо друго, нещо стабилно и непреходно, нещо безпристрастно и фак-
тическо. Искреността е чистосърдечна, но субективна. Истинността е чис-
та и обективна. Любопитното е, че в този текст до древните коринтяни 
апостол Павел призовава да поддържаме и двете заедно. 

Говори искрено! Говори истинно! 

Доколко актуална е тази препоръка и за мен днес? Има ли тя отношение към пос-
ланията, които излъчвам от уюта на моя хол, от удобството на моя стол? Зася-
га ли ме този призив? Дали не е дошъл моментът като общество да се стреснем 
и да се отърсим от обхваналия ни унес и релативизъм по адрес на истината? 
Конспиративното говорене (особено от амвон), споделянето на фалшива ин-
формация и бабини деветини, нагнетяването на хорските тревоги, безотго-
ворното участие в хибридните войни – време е да сложим пръст в раната и да 
работим за обръщането на тази отвратителна тенденция. Църквата е вести-
тел на истината, а не на лъжата. Споделянето дори на верни новини от сайто-
ве за манипулация и пропаганда е опасно – а за нас, християните, летвата е още 
по-висока. Ние сме посланици на един друг стандарт: стабилен и непреходен. 

Дали пък не бихме могли да насочим писателската си енергия към други неща: 
например за вярата, за покаянието, за Божията прошка, за бъдещото Христово 
царство? Вместо непроверени скандални „новини” защо да не се приучим да спо-
деляме духовни материали от доказани източници? Вместо да пръскаме конспи-
ративни слухове, да сеем Благата вест? Възможно ли е? Бихте ли си поставили за 
цел редовно и съзнателно да отваряте и да споделяте съдържанието на интер-
нет страниците на вестник Зорница, на Българското библейско дружество, на 

20  Вж. Исус Навин 24:14; I Царе 12:24; Йоан 4:24.
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Сдружение ХАРТА, на сп. Християнство и култура? Бихте ли споделяли информа-
ция от тези извори вместо от съмнителни места? Бихте ли се абонирали за пе-
риодичните им издания, бихте ли си купували техния хартиен формат? 

И още нещо. Бихте ли търсили градивното вместо разрушителното, насър-
чаващото вместо циничното, вдъхновяващото вместо негативното, не-
бесното вместо ехидното? „Никаква гнила дума да не излиза от устата ви – 
ни зове апостол Павел (и тук е всяка форма на комуникация: устна, писмена, 
цифровизирана) – а онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да 
принесе благодат на тези, които слушат... Всякакво огорчение, ярост, гняв, 
вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас!”21 А между тези две за-
поведи е поставена и същинската мотивация защо да обуздаваме езика си: 
християните са „запечатани” с Божия Дух като гарант за новото начало в 
тях, като обезпечение за съвършения ден на изкуплението. 

Посланието, което реално си струва усилията, е Христовото благовестие. 
Контекстуализирано според съвременните вълнения на хората, формулира-
но по творчески начини, изразявано на красив език, писано на кирилица, пре-
създавано чрез литература, художествено изкуство или всекидневна непри-
нудена комуникация в магазина, в офиса и в парка, спасителното послание на 
Библията никога няма да изгуби своята актуалност и ценност. А на фона на 
милионите пастелни самозалепващи се листчета и несекващото клокочене 
на „фийда” в социалните мрежи тази вест се отличава драматично. Тя е чис-
та и вярна. Искрена и истинна. И носи живот. 

* * * * *

Антипод и антидот на блудкавостта, пропагандата и измамата е инстинк-
тът да ползваме книги. „Преди да говориш, мисли. А преди да мислиш, чети”, 
сардонично препоръчва американската писателка Фран Лебовиц.22 С уговор-
ката, че наред с това е полезно с молитва да подбираш какво по-точно че-
теш, този съвет всъщност не е никак лош. 

Като преводач съм имал привилегията да навлизам дълбоко в света и душев-
ността на немалко англоезични автори. Изключителни таланти на мисълта 
и перото са оставяли дълбока диря в съзнанието ми и са насочвали мислене-
то и мечтаенето ми в посоки, за които иначе нямаше да имам и най-малка 
представа. От едната страна се нареждат християнски гласове като Филип 
Янси, Марк Нол, Боб Ътли, Франсис Шефър, Хенри Блакъби, Кларк Пинък, Макс 
Лукадо, Джеймс Добсън, Наполеон Хил, Арнолд Фрухтенбаум, Пабло Мартинес, 
Франсис Андерсън, Франсис Чан, Кайл Айдълман, Тим Келър, папа Франциск. От 
друга страна, съм имал привилегията да работя по съчиненията и на нехрис-
тияни23 като Питър Калвокорези, Стивън Армстронг, Марк Джейкъбсън, Ро-
21  Ефесяни 4:29-31. 
22  www.goodreads.com/quotes/56442-think-before-you-speak-read-before-you-think. 
23  Давам си сметка, че е възможно тук да греша. По-скоро имам предвид, че тези автори не са заявили 
отявлено дали изповядват някаква вяра и че съчиненията им не съдържат християнска тематика. 
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бърт Едсел, Невил Пийт, Фредерик Кемп, Уесли Кларк. Тези две плеяди от на-
пълно разнопосочни идеи, светогледи и убеждения са съпътствали и все още 
активно съпътстват собственото ми развитие не само като преводач и 
редактор, но и като читател. Възможността отблизо да общувам с техни 
текстове, да осмислям и попивам концепциите им и да търся най-добрия им 
възможен превод на български ме е обогатила повече, отколкото би било въз-
можно да се изрази словесно. С признателност към Всевишния за тази приви-
легия отдавна съм взел решение да посвещавам в подножието на Христовия 
кръст всичко усвоено от света на литературата с молитва Той да определя 
как то да съгражда характера и интелекта ми. 

„Да отстраня всички други съображения и да отделя себе си за едно-единстве-
но нещо: всичко от мен за Негова прослава – това пише шотландският автор 
Осуалд Чеймбърс. – Аз съм посветен да бъда напълно и изцяло Негов.” Когато 
преди 90 години излиза първото издание на неговата книга My Utmost for His 
Highest, едва ли някой си е представял, че през следващите десетилетия тя 
ще се превърне в световна класика, обикаляйки всички континенти. По онова 
време авторът е не много известен проповедник, починал десетина години 
по-рано. И все пак Всичко от мен за Негова прослава (както е българското заг-
лавие на книгата24) постепенно и неумолимо печели сърцата на хиляди хрис-
тияни. Сред най-ревностните читатели личат имената на проповедника 
Били Греъм, основателя на Campus Crusade for Christ Бил Брайт и авторката на 
концепцията за неделните училища в САЩ през първата половина на ХХ век 
Хенриета Маарс. Основателите на Анонимни алкохолици Боб Смит и Бил Уилсън 
са настоявали всички срещи на движението да започват с прочит от книгата 
за съответния ден. Популярността на Чеймбърс обаче се дължи не на препо-
ръките от тези известни фигури. До ден днешен хиляди християни по света 
са възприели всекидневното четиво в личния си съзерцателно-молитвен жи-
вот. Днес книгата е претърпяла безчет преиздавания, преведена е на 43 езика 
и се е доказала като доверен и духовен спътник на поколения вярващи. 

Собствената ми среща с My Utmost for His Highest беше чрез едно английско из-
дание с тъмносиня кожена корица и позлатени букви. Подариха ми я на 10 ав-
густ 1993 г., броени месеци преди да постъпя в казарма. В сърцето ми завинаги 
са се запечатали всекидневните срещи насаме с дискретните слова на Чейм-
бърс в граничното поделение на Драгоман. Личното ми томче днес е изрисува-
но и изписано с бележки и препратки, възклицателни знаци и подчертавания, 
а страниците са пожълтели и похабени от носене и четене. Съвсем наскоро 
преживял лична среща с Христос, през онези години бях гладен за пътеводно 
наставничество във вярата. Мъждивите и безсъдържателни казармени дни 
угнетяваха душата ми със своята монотонност и меланхолия. Въпреки стро-
гия режим и грубиянското общуване на това място всеки ден някак съумявах 
да разтворя поредната страничка и така, наред с духовното послание, кни-
гата ми служеше и като календар, отброяващ дните до лелеяното уволнение. 

24  Осуалд Чеймбърс. Всичко от мен за Негова прослава. София, Мисия Възможност, 2002 (Oswald Chambers. My 
Utmost for His Highest). 
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Дискретният плам в думите на Чеймбърс запленяваше въображението ми и 
с младежка готовност попивах настойчивостта, с която той акцентираше 
върху свободата на личността. Идентифицирах се с неговия наблег по теми 
като отговорност, нравственост, посвещение. Отривисто изповядвах, че 
отделен от Христос, без да се покорявам безпрекословно на Божията воля, ще 
жъна само тръни и плевели. Еластичната, но и елегантна мисъл на шотландеца 
многократно ме връщаше към откритието колко много се влияя от мнението 
на околните и ми вливаше сили да се боря със слабостите си. Единственото 
мнение с тежест, осъзнавах все повече, бе това на Христос. „Твърде дълго ми 
отне да си дам сметка, че Бог не се вълнува какво точно аз ще Му принеса в дар. 
От мен Той очаква единствено безусловно покорство”, пишеше Чеймбърс. 

Такива бяха моите първи стъпки с Всичко от мен за Негова прослава. За да она-
гледя малко по-пълноценно богатството и въздействието на тази книга през 
почти целия ХХ и началото на XXI век, се налага да се върна към нейния произ-
ход. В строгия смисъл на думата тя всъщност е съставена не от самия Осуалд 
Чеймбърс, а от неговата съпруга Гертруд. Като професионален стенограф25 
през седемте години на техния брак тя води прилежни записки от почти всич-
ки негови проповеди и беседи. След смъртта му (Чеймбърс загива през Първата 
световна война като капелан сред британските войници, разположени в Еги-
пет) тя събира бележките си в книги и се заема да ги издава като книги. По този 
начин се заражда Издателското дружество „Осуалд Чеймбърс”26, което отгова-
ря в глобален план за отпечатването и разпространението на неговите книги. 

За съставянето на Всичко от мен за Негова прослава Гертруд (по прякор Биди) 
ползва десетки записани негови беседи и кратки съчинения. Разпределя мате-
риала в 365 кратки откъса от по 250 думи, като прилежно ги съкращава и об-
работва, редактира и пренарежда. Дори и бегъл преглед на другите текстове 
на Чеймбърс показва колко много материал е изрязала Биди. Най-осезаемо изпод 
нейната ножица са отпаднали материали, свързани с историческия, литера-
турния, художествения и философския контекст на неговите съчинения. Така 
крайният резултат донякъде напомня за старозаветната книга Притчи Соло-
монови – колекция от емфатични и изчерпателни фрагменти, без каквато и да 
е съпровождаща информация за средата и условията, в които са се формирали. 

Зад текста на тази грижливо организирана галерия от минипроповеди прози-
ра силуетът на буден мислител, прекрасно запознат с литературата, култу-
рата и философията от края на XIX век. Осуалд Чеймбърс е роден през 1874 г. – 
точно век преди самия мен. Неговият баща е скромен баптистки пастир в 
Абърдийн, а самият Осуалд се обръща към Христос, повлиян от проповедите 
на Чарлз Спърджън. След гимназията следва изобразително изкуство в Лон-
дон и Абърдийн, а сетне се прехвърля за четири години в неголям богословски 
колеж край Глазгоу. В годините преди Първата световна война самият той 
основава в покрайнините на Лондон библейски колеж, през който за четири 

25  Била е способна да стенографира по 250 думи на минута! 
26  Oswald Chambers Publications Association (www.oswaldchambers.co.uk). 
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сезона преминават над сто студенти. Към юли 1915 г. десетки негови въз-
питаници вече служат на мисионерското поприще зад граница. Военните 
действия обаче принуждават Чеймбърс да прекрати учебните занимания и 
да се посвети на служение като капелан в близост до Кайро. 

През тези години Осуалд съвсем не се ограничава до четене само на христи-
янски автори. През ръцете му преминават трудове на Оноре дьо Балзак, Ралф 
Уолдо Емерсън, Фридрих Ницше, Оскар Уайлд, Чарлз Дикенс, Чарлз Дарвин и дру-
ги. „С удивление започнах да си давам сметка, че не чета с цел да открия с как-
во съм несъгласен – споделя той през последната година от живота си. – За-
ключенията на съответния автор не са толкова съществени за мен. Вълнува 
ме по-скоро будният му ум, свободен да се изразява. Ето това ми носи дълбо-
ка радост.” Неговото книжовно любознание и широк кръгозор заслужават не 
по-малко уважение от непоклатимата му вяра. 

Водеща тема в съчиненията на Чеймбърс е въпросът за автономията и отго-
ворността на отделната личност. „Вярата в антагонизма срещу здравия ра-
зум е фанатизъм. А здравият разум в антагонизъм срещу вярата е рационали-
зъм – гласи първото изречение от статията към 30 октомври. – А животът с 
вяра съчетава двете в правилни отношения.” В известна степен този интерес 
е естествена реакция срещу обезличаването на работниците през Индустри-
алната революция. Хората са сведени до анонимни бурмички в огромните фа-
брики и цехове. Чеймбърс възразява срещу всяка философска система в епохата 
на модерността, която настоява за безкритична и безпрекословна преданост. 
Съчиненията му са пропити с остра критика срещу идеологии като национали-
зма, капитализма, социализма, дарвинизма, позитивизма, рационализма. На този 
фон той вижда единствения възможен отговор в личното покорство и посве-
щение пред Христос. Отделеният за Бога живот е необходимост за всеки Хрис-
тов ученик, пише той. Ала това не означава, че Бог иска да живеем изолирани 
и откъснати от нашата среда. Самият Христос, макар и напълно отделен за 
Отец, води обществен живот и работи за благото на съвременниците си. 

Елегантното заглавие на книгата години наред е дразнело преводаческия ми 
нюх. Сбитата фраза с неумолимо лично послание изящно прилепва към съдържа-
нието. Откъде идва тази толкова съдържателна формулировка? С двегодиш-
но дете на ръце семейство Чеймбърс заминава за Кайро към края на една от 
най-кръвопролитните операции през Първата световна война – тази при Дар-
данелите27. Десантът на Антантата така и не съумява да пробие османската 
защита на полуостров Галиполи. Докато служи сред британските войници, ома-
ломощени от военните действия, 40-годишният капелан е стъписан от тях-
ната самоотверженост и лоялност. Вечер след вечер от октомври 1915 г. до 
ноември 1917 г. той се изправя пред тях и изнася проповеди, насочвайки погледа 
им към Господ Исус Христос, призовавайки ги да търсят лична връзка с Него. 

27  Позната още като Операцията при Галиполи или Битката при Чанаккале, сражението се състои от края 
на април 1915 г. до средата на януари 1916 г. 
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През тези месеци Чеймбърс размишлява върху личното мото на един виктори-
ански художник на име Джордж Фредерик Уотс, обобщаващо идеалистичната 
му философия: The utmost for the highest (Най-усърдното за най-възвишеното). 
В беседите си той все по-често заимства тази формулировка, но премест-
ва фокуса на лоялността от безличните идеали към личностния Бог. Вместо 
да служат на абстракции, той предизвиква войниците да отдават „своето 
най-усърдно старание за Неговата най-възвишена слава”. Този израз придава 
яснота, жизненост и здравина на християнското посвещение – и неслучайно 
Гертруд впоследствие ще го постави като заглавие на книгата. 

Днес, четвърт век след първите ми срещи с Всичко от мен за Негова прослава, 
се завръщам за пореден път към онова похабено томче. Зачитам се във фрази, 
които съм подчертавал, ограждал и дори задрасквал от несъгласие. Вълнувам 
се от съхранените свидетелства за младежките ми търсения и вътрешни 
конфликти. Откривам, че съм се борил както срещу някои идеи на Чеймбърс, 
така и срещу самия Христос. Това вироглаво боричкане обаче постепенно е 
съграждало у мен духовни мускули – трайни навици да търся молитвено еди-
нение с Твореца, да се ровя в Писанието с непримиримост и любознателност, 
да пристъпвам във всекидневието си плахо под шепота на Светия Дух, да се 
вълнувам от благото на ближния. Без никакво преувеличение мога да просле-
дя днешните ми духовни инстинкти и импулси до онази казармена година на 
лични срещи с текстовете на Чеймбърс. С вълнението да бъда негов връст-
ник, макар и сто години по-късно, днес отново се поглеждам в огледалото и си 
задавам въпроса за моето усърдие и Божието величие. 

* * * * *

„Чуй ме, Монтаг. Веднъж в живота си всеки пожарникар – поне веднъж в своята 
кариера – умира да разбере за какво се говори във всички тези книги. Направо 
изгаря от любопитство, нали?” В тези прословути думи на Капитана на пожар-
ната от романа на Рей Бредбъри 451° по Фаренхайт се таи непризнато любо-
питство към забранения плод. В едно измислено общество, където четенето 
е станало наказуемо, интересът към книгите нараства неконтролируемо. 

Тъкмо обратното явление обаче наблюдаваме у нас през последното десетиле-
тие. Броят на отпечатаните книги расте непрекъснато, докато търсенето 
намалява главоломно. Отпечатват се все по-малки тиражи поради недостатъч-
ното търсене и неохотата на издателствата да задържат стока на склад. Въ-
преки впечатляващата пъстрота на щандове в ежегодните панаири на книга-
та и въпреки кампании за насърчаване на четенето сред децата като книжните 
походи на Асоциация „Българска книга” би било изненадващо, ако много издател-
ства у нас се радват на някаква сериозна печалба в бизнес отношение. На какво 
се дължи разлъката между писател и читател? Възможно ли е да бъде възкресена 
пословичната ни култура за четене? И защо този въпрос е толкова неотложен? 

Цитираният роман на Бредбъри е антиутопична повест. Тоталитарна 
власт е установила сурови закони срещу четенето. Буквите са изчезнали. 
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Вестниците са комикси без текст. Досиетата са само снимки на лица. Дори 
лекарствата се разпознават единствено по цвета им. Строго цензурирана-
та телевизия контролира съзнанието. Пожарникарите, главни действащи 
лица, са държавни служители, чиято роля е... да изгарят книги. Заглавието 
на романа идва от температурата по Фаренхайт, при която гори хартия-
та. Милена Цветкова коментира филмирания през 1966 г. от Франсоа Трюфо 
бестселър с мрачна точност: „За да се осъществи мечтата на управляващи-
те за лесно контролируеми, манипулируеми и психически зависими индивиди, 
с ампутиран разум и волско безразличие, на първо място унищожават писано-
то слово, обявяват го извън закона и следователно – извън избора.”28 

Историята познава немалко примери за неумолима литературна цензура. Към 
края на XV век инквизиторът Томас де Торквемада изготвя дълги списъци със 
заглавия, обявявани за „демонични”.29 В официалния ценоразпис за обществе-
ни услуги, които извършват професионалните палачи в Париж през XVIII век, 
са и изпълненията на наказания върху... книги!30 През 1933 г. само в рамките на 
около месец нацистите изпепеляват хиляди томове на „негермански” авто-
ри. При социализма яростта на устремения в светлото бъдеще тоталита-
рен строй се изсипва с особена злост върху всички форми на идеологически не-
удобна книжнина, като особено цинично е отношението към Библията. През 
1968 г. излиза книгата Люти чушки с епиграми на Радой Ралин и илюстрации 
на Борис Димовски. На една от първите страници е изобразено прасе, чиято 
опашка е подписът на Тодор Живков. Текстът отдолу: „Сит търбух за наука 
глух”. Незабавно 20 хил. екземпляра се изгарят още в печатницата.31 

„Където изгарят книги – отбелязва Хайнрих Хайне, – един ден ще изгарят и чо-
вешки същества.”32 Ограничете достъпа на човека до книгата и ще контро-
лирате неговото мислене. Поставете катинар на книжарници и библиотеки, 
и ще управлявате безоблачно. Четенето е неизменно условие за разширения 
кръгозор. То развива умението да приемаш чуждата гледна точка. Разтваря 
душата към интелектуалните опити на поколения различно мислещи хора. 
Разгръща съзнанието и го поставя в културния контекст на обществените 
стремления. Книгата е прозорец към света, твърди народът от личен опит. 

Мисионерското дело на светите братя Кирил и Методий, което споменах 
по-горе, се основава на пламенен и целенасочен стремеж за духовно и библейс-
ко ограмотяване на славянските племена. Като надарен лингвист, Констан-
28  Mилена Цветкова. Морал и аудио-визуална манипулация. Полемики, бр. 3/1998. 
29  Alberto Manguel. A History of Reading. NY, Viking, 1996, pp. 280-287. 
30  Част от хонорарите са: „За изгаряне на клада – 90 лири; за окачване на куки на бесилката – 3 лири; за 
бичуване и дамгосване с нажежено желязо – 15 лири; за изгаряне на книги – 6 лири; за изтръгване на език – 20 
лири; за отрязване на ръката до китката – 6 лири” (Martin Monestier. Historie trestu smrti. Knižní klub, Rybka 
Publishers, 1998, p. 88). 
31  Поради силната тяга на комина обаче из околността се разхвърчават полуизгорели книги. Учениците 
от съседната гимназия ги събират, прекопират част от илюстрациите и масово ги разпространяват. 
Случката е описана в предговора на Б. Ташев към новото издание на книгата Ралин. Люти чушки. София, 
Български художник, 1990. 
32  Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen (www.ceu.edu/article/2014-03-13/tale-two-
book-burnings-heines-warning-context). 
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тин-Кирил владее еврейски, арамейски, гръцки и латински. Той работи по пре-
вод на Светото писание на езика на славяните от Югозападните Балкани. 
След като завършват текста на т.нар. Изборно евангелие, двамата мисио-
нери се отправят по поречието на река Брегалница (дн. Северна Македония). 
Според Краткото житие на Кирил при това посещение над 50 хиляди местни 
славяни се обръщат към християнството и приемат кръщение по вяра. Този 
епизод показва нагледно разбирането на Кирил и Методий за тяхната жи-
тейска мисия. Макар брегалнишките славяни да са поданици на Византийска-
та империя и макар тази империя да е пропита дълбоко от елинската култу-
ра, според светите братя пътят към вярата в Христос за славяните минава 
не през тяхното елинизиране и загуба на идентичност, а през предоставяне-
то на евангелското послание на техния роден език.33 

Наред с въвеждането на християнската вяра по българските землища, техни-
те ученици също така донасят огромен обем преводи на богослужебна лите-
ратура, обучават хиляди книжовници и бъдещи свещеници, приспособяват и 
опростяват глаголицата под нова форма, „кирилица”. Климент, Наум и Анге-
ларий са поканени в столицата Плиска, където Борис Михаил I ги удостоява с 
висши държавни почести. По този начин се полагат устоите на национална 
литературна традиция, с каквато може да се похвалят твърде малко държа-
ви от онази епоха. Започва Златният век на Симеон Велики. Грижата за духа 
е съчетана с грижа за културата на младото българско царство. Книгата е 
издигната на пиедестал и от това цялото общество се развива с напълно 
ново самосъзнание и светоусещане. 

Броени десетилетия преди Освобождението през 1878 г. подвигът на свети-
те братя се повтаря от друга група деятели на духовното поприще. Под-
крепени от Британското и чуждестранно библейско дружество, през 1871 г. 
в Цариград мисионерите д-р Илайъс Ригс и д-р Алберт Лонг сформират екип 
заедно с преподавателя Христодул Сичан-Николов (след кончината на Кон-
стантин Фотинов) и поета Петко Рачов Славейков и усърдно работят по 
превода, редакцията и публикуването на Свещеното писание на съвременен 
български език. Тяхното убеждение е, че именно канонът на Божието слово и 
неговото духовно-просветителско влияние върху човешката душа би могло 
да застане в основата на Българското възраждане, да допринесе за съзида-
нието на ново мислене, ограмотена надежда и духовен плам сред измъченото 
от петвековно робство население. По-късно изданието ще остане в исто-
рията като Славейковата или Цариградската Библия.34 Значителен брой от 
възрожденските будители всъщност са евангелски мисионери, посветили 
живота си за възстановяване на българската идентичност и подкрепа на 

33  https://nashatabiblia.com/?page_id=61. 
34  През 2021 г. се навършат 150 години от първото публикуване на целия текст на Свещеното писание 
на съвременен български език през 1971 г. в Цариград. По този повод Българското библейско дружество 
организира кампания за ръчно преписване на цялата Библия (вж. повече тук: nashatabiblia.com). 
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националноосвободителните борби.35 Библейското дело така дава тласък не 
само на движението за богослужение на новобългарски, а и поставя основите 
на съвременна граматика, основана на тракийския диалект. Години по-късно 
самият Иван Вазов ще възкликне: „Цариградската Библия реши езиковия спор 
в България и утвърди българския книжовен език”36. 

Както през IX, така и през XIX век екипи от будители и преводачи на Светото 
писание се водят от мисионерското убеждение, че писаното слово е най-доб-
рият начин да внесат Благовестието сред едно общество, обладано от кул-
турно-просветен мрак. Ограмотяването е първата стъпка към духовното 
възраждане. Образованието е проправяне на прави пътеки в душите на след-
ващите поколения, за да може Духът на Бога да извърши делото си. 

Началото на XXI в. е белязано от нова насъщна нужда от просветление. Съ-
буден от поредното си робство, нашият народ изпитва отчаяна необходи-
мост от някаква стабилна опора и нов национален плам. Сега е моментът 
отново да се разпалва у младите хора навикът да четат, търсейки упование 
в същите онези ценности, които са формирали духовната основа на поколе-
ния преди тях. И защо не в авангарда на това дело, подобно на Кирил и Мето-
дий през IX век, подобно на библейските преводачи от XIX век, отново да не 
се изправят хората на Словото, проповедниците на Светото писание? Ако 
изпуснем момента, друг ще го стори. Но основата ще е различна. 

* * * * *

Литературата никога не е била еднопосочно упражнение. Битието на една 
книга от нейното зачатие до поредното ѝ препрочитане постоянно приема 
нови нюанси. Спадът на литературно търсене обаче говори за развод между 
намеренията на писателя и очакванията на читателя. Само човек, който не 
е сядал пред празен лист хартия, не познава напрежението и боязънта у пи-
сателя – боязън от неразбиране, от прекалена изостаналост или прекомерна 
авангардност, от относителността на литературните ценности. И само 
човек, който не е заставал пред пълен книжен щанд, не познава колебанието и 
стреса у читателя – стрес от собствената му неопитност, от натрапчиви-
те послания и противоречивите възгледи, от липсата на опорна точка сред 
огромния избор четива. 

По този повод хърватската писателка Дубравка Угрешич предупреждава: 
„Авторът и читателят са най-самотните и застрашени видове. Понякога 
нещата изглеждат така, сякаш живеем в 451° по Фаренхайт – онази опака ан-
тиутопия, съчинена преди половин век от Бредбъри. В романа се описва ре-

35  Особена е ролята например на вестник Зорница, който през пролетта на 1876 г. редовно предоставя 
на българите текущи сведения за хода на Априлското въстание в Дряновския манастир, Търново, Сливен, 
Стара Загора, Троянския Балкан, татарпазарджишкия район. Изданието следи отблизо разискванията в 
Английския парламент и свикването на Цариградската конференция. 
36  Георги Генов. Американският принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността на 
Илайъс Ригс. Исторически архив, год. III, кн. 9-10/2000-2001, с. 18-55. 
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пресивно тоталитарно общество ... в което книгите са забранени ... В света 
на глобалния пазар и на извикваната за секунди информация е трудно да се 
разбере само едно – как сериозните автори ще намерят своя читател, а сери-
озните читатели – своя автор”37. 

Разрешението на този проблем е в съзнателното усилие и писателят, и чи-
тателят да извървят своите пътеки до мястото на срещата – на страни-
ците на добрата книга. Авторът открива истината и я превежда на езика, на 
който най-добре ще бъде разбрана. Читателят разгръща изписаните стра-
ници и черпи сготвена мъдрост, а сетне я предъвква и осмисля според своето 
собствено светоусещане. Ритуалът е прост, но труден. На читателя често 
не му и хрумва, че в това взаимоотношение и той носи важна отговорност. 
Закупуването на нечий литературен труд е не само морално поощрение за ав-
тора, а и съвсем реална подкрепа за бъдещото писмено творчество. В този 
смисъл съществуването на духовна литература у нас пряко зависи от готов-
ността на читателя да купува. „Книгата е стока и най-добрата книга е про-
дадената книга” – твърди един български издател38. Не съм напълно съгласен. 
Обаче добре си давам сметка, че с пасивността си като читател християнин 
обричам издателствата на бавен фалит. Затова няма да чета книга назаем, а 
ще спестя пари да си купя. Ще си набавям списание не от библиотеката, а от 
книжарницата. Вместо да копирам добрия текст, ще спонсорирам неговия 
автор, като си платя за цялото издание. 

На изчезване ли е Книгата у нас? Обезпокоително бързото свиване на книж-
ния пазар в България е само симптом за по-голямата заплаха – отвикването 
да четем. Сетивното възприятие на настолното вечерно четиво е екзо-
тичен спомен от времето, когато таблетът все още не бе иззел ролята на 
пергамента. Книгите не изчерпват думите, а думите не изчерпват мислите, 
гласи една пословица. Старозаветният проповедник подпечатва това умо-
заключение: „Правенето на много книги няма край и от многото изучаване се 
изморява плътта”39. Тогава кому е нужно да се пледира за възраждане на чита-
телските привички? 

Най-голямата повеля на Христос включва обич на човека към Бога „и с целия ни 
разум” (διάνοια). В стегната дефиниция за естеството на поклонението Той 
уточнява, че то трябва да бъде „и с истина” (ἀλήθεια). Впоследствие ап. Павел 
добавя, че се стреми да се моли, да пее и да говори „и с ума си” (νοῦς). Псалмис-
тът, писал своята поезия преди трийсет века, също ни подтиква да пеем „с 
разбиране” (לַכָׂש).40 Тези напътствия говорят едно. Моето отношение към Съз-
дателя не би било пълноценно, ако не включва и интелекта ми. Половинчата и 
повърхностна е онази вяра, която не умее да дефинира убежденията си. 

37  Дубравка Угрешич. Прегръдката на автор и читател. Литературен вестник, год. XI, бр. 22/2001. 
38  Константин Хаджиев, издател на Моята борба (Жарава, 2002), в интервю за Капка Тодорова за в. 24 часа 
(19 март 2002 г.). 
39  Еклисиаст 12:12. 
40  Матей 22:37; Йоан 4:23; I Коринтяни 14:15; Псалом 47:7. 
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В своето блестящо изследване Навиците на ума д-р Джеймс Сайър отделя гла-
ва за т.нар. „мислене чрез четене”. Дейността на четящия според него може 
да се изразява в „две възможни насоки: при първата четенето насочва мисле-
нето; при втората мисленето насочва четенето”. В единия случай се оставя-
ме на книгата да въздейства на съзнанието ни. Във втория ние контролира-
ме посланието на текста. Когато властва четенето, ние попиваме. Когато 
властва мисленето, изучаваме. Преходът между двете изгражда умение „да 
четем светогледски”41. За да бъде поклонението към Бога истинно и послани-
ето към света интелигентно, човек се нуждае от широк светоглед. Четене-
то е наслада, разбира се, ала е и нещо далеч повече. То е форма на ескейпизъм, 
на временно бягство от действителността, ала не само. Ползата от него, 
заявява френският католически философ Антонин-Жилбер Сертиландж, е 
„не в запаметяването на разпокъсани истини, а в увеличаването на нашата 
мъдрост”42. Или както пише д-р Сайър, „четенето ни води на различни мес-
та. Понякога това са граници, които не е редно да престъпваме. Друг път са 
истини, пред които немеем в благоговение. И в двата случая най-полезната 
тактика е да предоставяме своето четене на Божиите напътствия”. 

* * * * *

Кръстът спокойно би могъл да бъде най-разпознаваемият знак в историята. 
Трудно ще намерите човек, който да няма поне обща представа откъде идва 
този символ. Срещате го по фасади, върху храмови кубета, на дебели книги, на 
надгробни плочи, на линейки, на верижки и пръстени, на татуировки и изоб-
ражения. От религиозната символика, през хералдиката и орнаментиката до 
изобразителното изкуство – двете кръстосани линии се срещат във всевъз-
можни форми и цветове, с най-различна смислова натовареност. Далеч преди 
да се превърне в знак и символ обаче, кръстът е просто инструмент за ек-
зекуция на лишени от свобода престъпници. Измислен от злия гений на Рим-
ската империя, замислен да причинява максимално ниво на физическа болка и 
обществено опозоряване, предназначен да всява леден страх и безропотен 
респект спрямо империята, кръстът събира в себе си цялата първичност, 
свирепост и вулгарност на грубиянската държавна власт. 

С провесването на Божия Син върху две такива греди обаче кръстът вне-
запно придобива съвсем различен смисъл. Сега той става пресечна точка на 
старата и новата ера в човешката история; на старозаветния закон и но-
возаветната благодат; на Божията справедливост и Божията любов. В един 
ключов миг от историята там се акумулира целият мрак на греховността и 
гузността на човечеството, необяснимо стоварени върху плещите на един-
ствения невиновен Човек. 

Ако трябва да направите илюстрация на Кръста, какво ще включва тя? Ще 

41  Джеймс Сайър, Навиците на ума. София, Нов човек, 2011 (James Sire. Habits of the Mind. IVP, Downers Grove, 
Ill., 2000, pp. 147-177). 
42  Antonin-Gilbert Sertillanges. The Intellectual Life: Its Spirit, Conditions, Methods. CUAP, Washington, 1987, pp. 169-
170. 
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гравирате ли изящни орнаменти и грациозна декорация, или ще се ограничи-
те до две груби и неугледни парчета дърво? Ще нарисувате ли живописно 
изображение, или просто ще кръстосате две непретенциозни линии? Ще 
съчините ли богата поема, изпълнена с вълнуваща образност и пластична 
словесност, или ще предпочетете прозаичен и изчистен от художествени 
фигури текст? 

Историята на християнското изкуство познава и двете – както живата 
фигуративност и ярката образност, така и опростените изображения и ес-
тествените цветови гами. В едно произведение от началото на IX век обаче 
се кръстосват и двата подхода. То представлява творба, която е едновре-
менно и сложна, и проста; и изящна, и непретенциозна. Нещо повече, тя е ед-
новременно и словесно съчинение, и художествена композиция. Преди около 
дванайсет столетия, съзерцавайки Христовото разпятие, един немски игу-
мен съчинява може би най-сложно оформената графична поема в западната 
християнска писменост. Творбата De laudibus sanctae crucis (В прослава на 
светия кръст) е разположена на 28 страници, всяка от които представлява 
равномерно подреден латински текст, белязан от изрядна геометрична лек-
сикална хармония, ловко и хитроумно съчетание между форма и съдържание и 
допълнителни пластове с визуални послания.43 

Авторът Рабан Мавър e бенедиктински монах, останал в историята със сво-
ите ценни богословски, енциклопедически и лирически произведения. Роден 
около 780 г. в благородническа фамилия от Майнц, той следва в дворцовото 
училище на Карл Велики. Още на млади години се замонашва и поема ръковод-
ство на манастирска школа. Пише трактати за образованието на свеще-
ниците, изготвя граматически справочници и коментари върху половината 
библейски книги. През последното десетилетие преди смъртта си служи и 
като архиепископ на родния си град. 

През 815 г., едва навършил Христова възраст, Рабан Мавър публикува обем-
ния лирически текст De laudibus sanctae crucis. Творбата разглежда дълбоката 
драматичност на Христовото разпятие, спирайки се на елементи от ново-
заветните описания на Страстната седмица: отстъплението на тълпите; 
съпричастността на ангелите; недоумението на апостолите; разкъсва-
щата горест на Гетсиманската молитва; болезненото пристъпване по Via 
Dolorosa; злобата зад забиването на гвоздеите; унизителното раздиране на 
душата, на плътта и дори на дрехата на Разпънатия; немислимата агония на 
кръстните мъки. На двайсет и осем отделни графични композиции древният 
игумен елегантно и прецизно обрисува Христовия кръст в представите на 
съвременниците си. 

Ала уникалността в подхода на Рабан Мавър се състои не само в посланието, 
а и във формата. Буквите в неговия латински ръкопис са педантично под-
редени в хоризонтали и отвеси с пленяваща взора равномерна разредка. Във 

43  www.bl.uk/collection-items/bnf-hrabanus-maurus-de-laudibus-sancte-crucis. 
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всеки ред и във всяка колонка има приблизително равен брой букви. При на-
ходчивата подредба обаче някои от тях също така са оградени и групирани в 
различни посоки с нови значения. Те са изведени с геометрични форми или дори 
рисунки, изпъквайки над останалия текст на поемата. На всяка страница от 
28-те части са очертани различни модели, добавяйки нови и нови послания 
върху текста. Оригиналната версия на поемата е изготвена в стаичката 
за преписване на манастира във Фулда, а до края на живота си Мавър успява 
да направи още поне пет копия. Две от тях се съхраняват в Националната 
библиотека на Франция44, а може би най-добре запазеният препис може да се 
разгледа в Мадридския университет „Комплутенсе”45. Дигитализиран вари-
ант с висока резолюция е качен на сайта на Университетската библиотека 
в Берн.46 

„Не съм виждал друга творба, по-ценна за разглеждане, по-приятна за четене, 
по-сладка за помнене, по-трудна за съчиняване”, ще възкликне по-късно през XI 
век бенедиктинският монах Одило от абатството в Клюни. Всяка от двай-
сет и осемте композиции е съпроводена с отделна разяснителна страница, 
а към произведението като цяло е добавена „декларация” с аргументация и 
тълкуване. Със смаян поглед разглеждам сканирана версия на кодекса и през 
съзнанието ми препускат десетки въпроси. Колко ли време е отделил този 
древен събрат по християнска вяра, за да съчини, подреди и изографиса това 
възхитително произведение? Какво проникновение, какво креативно въоб-
ражение, какво лексикално и художествено майсторство са нужни за дости-
жение от такъв мащаб и детайлност? Какво трудолюбие и колко прецизност 
са необходими, за да се получи творба, толкова простичка на вид, а толкова 
многосъставна и разнопластова като изпълнение? 

Дванайсет века по-късно, седнал в удобен офис стол, взрян в двайсетинчовия 
си LCD монитор, се замислям какво влагам самият аз в името на Кръста, ко-
гато творя нещо. Дали моите собствени проекти ще се помнят и след сто-
летие? Ще си личи ли в тях моят мерак, моето себераздаване, моят стремеж 
към възвишеност? Ще бъдат ли белязани от пламък и щение, от надежда и 
вдъхновение, от устрем и трудолюбие? Ще съдържат ли дори и простички-
те ми начинания онзи заряд на посвещение и признателност, който съзирам 
във В прослава на светия кръст на Рабан Мавър? Ако някой мой бъдещ наслед-
ник разглежда под лупа собствените ми творби, ще съзре ли в тях усърдие, 
прилежност, креативност и най-вече любов към Спасителя? Ще съм дарил ли 
всичко от себе си за Негова слава? 

* * * * *

По-горе споделих мисли по адрес на истината и собствената ми отговорност 
към нея. Обективната истина е вероятно най-голямата сила във вселената. 

44  publicdomainreview.org/collections/medieval-pattern-poems-of-rabanus-maurus-9th-century. 
45  www.wdl.org/en/item/17843/#institution=complutense-university-madrid. 
46  Hrabanus Maurus, Liber de Laudibus Sanctae Crucis, www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/bbb/0009. 
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А в съчетание със субективната искреност човешкото сърце получава двоен 
подарък: стабилна ориентация и вдъхновена надежда. 

По самия си характер обаче истината не е удобна. Тя притеснява оплетения 
в пороци и поквара човек. Както лъчът светлина в сумрачно помещение раз-
пръсква хлебарките, така и истината има уникалната способност да про-
рязва дълбоко, да изважда мотиви наяве, да ужилва съвестта, да сочи към 
друг ценностен стандарт. Когато Христос, въплътената Истина, се изпра-
вя на съд пред Пилат, сякаш между другото Той оповестява и причината за 
Своето раждане: „Аз затова се родих и затова дойдох на света – да свиде-
телствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас”47. Ре-
акцията на римския прокуратор е да се усъмни в екзистенциалното наличие 
на истината. 

Пилат живее в свят, доминиран от безчинни забавления, нехаен секс, ядене, 
пиене и нехайно съществуване. Свят, който претендира за прогресивност 
и дава простор за всевъзможни предания и философии, стига да не изискват 
нещо от теб. Свят, чиито абсолюти са размити и са подложени на присмех и 
презрение. На този фон апостол Павел описва Църквата като „стълб и опо-
ра” (στῦλος καί ἑδραίωμα) на Истината.48 От една страна, различните мнения, 
плуралистичното мислене и дори противоположните гледища по всекиднев-
ни въпроси следва да се приемат и зачитат, понеже Църквата е предназначе-
на да бъде многолика. В нея участват хора, разнородни по произход, език, ет-
нос, образование, социален статус, политически убеждения, темперамент, 
визия, характер. Църквата е мозайка, калейдоскоп. От друга страна, призва-
нието пред наричащите се с Христовото име е за нещо далеч по-дълбоко от 
тези неща. „Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истината”, мълви в 
молитва Господ Исус в навечерието на Кръста.49 Често улисваща се в делнич-
ни и светски занимания, Църквата днес трябва да се събере отново около Ис-
тината и да бъде смела да я назовава – дори и когато е неудобно или полити-
чески некоректно. Неин дълг е винаги да помни Словото Божие, да проповядва 
библейската вест, да издига Христовото име, да работи за ценностните ус-
тои на обществото, да сочи с надежда към бъдещето. 

Ала как да го правим пред едно поколение, лишено от съзнание за абсолюти? 
Отбелязването на празника Рождество Христово ежегодно дава възмож-
ност да върнем вниманието си към въплътената Истина. Защо е дошъл 
Христос? Каква е причината за Въплъщението? „Аз затова се родих и затова 
дойдох на света – продължава да ни уверява Той, – да свидетелствам за ис-
тината.” Евангелист Йоан, който не заделя място в повествованието си за 
раждането на Божия Син, все пак вмъква следното резюме за Неговото идва-
не на света: „Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата Му, 
слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина” (χάρις καί 

47  Йоан 18:37. 
48  I Тимотей 3:15. 
49  Йоан 17:17. 
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ἀλήθεια).50 Въпросът за истината е въпросът за Христос. Той е единствени-
ят, който би могъл правдиво да каже за Себе си: „Аз съм пътят и истината, 
и животът”. По тази причина имам нужда редовно да настройвам сърцето 
си да диря автентичния, истинния Христос: да общувам с Него тук и днес, 
в моето ежедневие; да Го опознавам в миналото, преди столетия, когато е 
пристъпвал по земята; да Го очаквам и в бъдещия ден, когато ще съм на Не-
говата трапеза. 

Впрочем една от най-драматичните глави на Новия завет – пета глава на 
книгата Откровение на Йоан – вдъхва у мен неимоверно насърчение именно 
в тази насока. В началото на този епизод от виденията си заварваме прес-
тарелия апостол Йоан да плаче. Причината е, че истината е запечатана на 
свитък. Никой не може да я разгърне или дори да я зърне. Няма достоен. Йоан 
е разстроен от това. Тогава отстрани някой го насърчава: „Лъвът от Юда... 
победи, за да разгърне книгата!” (5 ст.). Йоан вдига поглед, за да зърне до-
стойния Лъв (λέων). Но какво вижда? Пред очите му е застанал не горд Лъв, а 
окървавен Агнец (ἀρνίον)! Със седем рога, символ на всевластие; със седем очи, 
символ на всезнание (6 ст.), лъвът се оказва... жертвено агне! Всемогъщият, 
всезнаещият е дошъл в нашия свят, за да пожертва самия Себе си. Най-вър-
ховната проява на всемогъществото му. Най-величествената изява на все-
знанието му. 

Именно преживяната смърт прави Агнеца достоен да разгърне запечатания 
свитък и да разкрие записаната в него истина. Неописуемото смирение, не-
вероятното себеотрицание, неразбираемото за ограничения човешки ра-
зум решение на Вечния да стане временен и да позволи на покварените да 
сложат ръка върху Него и да го покосят смъртоносно – ето това е отличи-
телната вест на Писанието, способна да придаде напълно нова насока на 
човешката съдба. Всезнаещият и всевластен Божий Син умишлено и уязвимо 
оставя настрана божествеността си, за да поеме върху плещите си грозен 
римски кръст и чрез смъртта си на него да вдъхне надежда на затъналите в 
грях хора. В един свят, който постоянно търси нови лъвове, за да разгръщат 
нови истини, се оказва, че единствената надежда е закодирана в саможерт-
вата на достойния Агнец – Истината, която „падна на площада”, отдавайки 
Себе си за нас, недостойните. 

Резултатът от това взаимодействие в Откровение 5 глава е инстинктивно 
поклонение на големи групи хора (9-12 ст.). Десетки хиляди по десетки хиляди 
запяват химни пред престола на Достойния. А думите, които те използват 
в славословията си, заслужават не само да бъдат „дума на годината” в някое 
издание на Оксфордския речник, а по-скоро думи на вечността: сила, богат-
ство, премъдрост, могъщество, почит, слава, благословение, господство (12-
13 ст.).

50  Йоан 1:14.


