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Томаш Халик е роден през 1948 г. в Пра-
га. Завършил е социология и философия в 
Карловия университет в Прага. По време 
на комунистическия режим му е наложена 
забрана да преподава. Самостоятелно 
и тайно изучава богословие. През 1978 г. 
е ръкоположен за свещеник в бившата 
ГДР. До 1989 г. участва в т.нар. „Ката-
комбна църква”. През 80-те години е бли-
зък съратник на кардинал Франтишек  
Томашек, а в по-късни години е един от 
съветниците на президента на Чехия Вацлав Хавел. Професор по социология, пас-
тор в Академичната енория в Прага и президент на Чешката християнска академия. 
Папа Бенедикт XVI му присъжда почетната титла Папски прелат на Негово Светей-
шество. През 2010 г. той получава наградата „Романо Гуардини”, а през 2014. – награ-
дата „Темпълтън”. Почетен доктор на Оксфордския университет. Автор на много 
книги, сред които: Вяра и култура (1995), Нощта на изповедника. Християнската вяра 
в епоха на несигурност (2012), Искам да бъдеш: за Бога на любовта (2016). Публикуваме 
текста му от августовския брой на списание Stimmen der Zeit (2022).

о. Томаш Халик

НОВА ГЛАВА В ИСТОРИЯТА
Християнството във време на война с оръжия и идеи

През тази година се изпълниха думите на папа Франциск: „Ние живеем не само 
в епоха на промяна, а в промяна на епохата”. Папа Франциск отдавна говори 
за нашето време като за „фрагментирана трета световна война”. Сега дори 
Путиновият говорител казва, че третата световна война е започнала, и 
това е може би единственото му вярно твърдение. Оформят се нова геопо-
литическа карта на света, нов морален климат в международните полити-
чески, икономически и културни отношения, нов световен ред. Изправени сме 
пред необходимостта да приемем нов, по-скромен стил на живот. Започва 
нова глава в историята.

От началото на това хилядолетие западният демократичен ред преминава 
през поредица от все по-трудни изпитания за своята устойчивост, издръж-
ливост и надеждност: терористичната атака срещу Ню Йорк, финансовата 
криза, Брекзит, популисткото управление на Доналд Тръмп, глобалната пан-
демия от коронавирус и сега руската агресия, която представлява цинично 
разрушаване на системата на международно право, изградена след Втората 
световна война. Слепотата и наивността на европейските политици, които 
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се ръководят само от икономически интереси, допринесоха за това Русия да 
се превърне в терористична държава, която с окупацията на Крим и насто-
ящия геноцид в Украйна се изолира от цивилизования свят и днес го изнудва и 
заплашва. Ние все още не знаем как ще се отразят международната изолация, 
бедността и унижението на руското общество, захранвано от носталгия по 
съветската империя. Не знаем дали те ще насърчат създаването на макар и 
слаба демократична опозиция, или напротив, ще предизвикат фанатично на-
ционалистическо фашистко движение, както в Германия след Първата светов-
на война. Единственото, което е сигурно е, че дори и след края на горещата 
война в Украйна светът няма да се върне в състоянието от началото на тази 
година. Решаващият фронт в тази война е общественото мнение в Русия, ко-
ето е лишено от свобода на информацията и е подложено на интензивно про-
миване на мозъците от лъжливата пропаганда. Най-важните съюзници на ре-
жима на Путин и неговата империалистическо-националистическа идеология 
са политическата неграмотност на голяма част от руското население, липса-
та на положителен опит с демокрацията и преди всичко липсата на граждан-
ско общество.

В много посткомунистически страни някои представители на елитите 
на политически победения комунистически режим, особено от неговата 
най-способна част, политическата полиция, най-бързо се изкачиха с асансьора 
на глобализацията до върха на властта и богатството, те на практика бяха 
единствените, подготвени за политико-икономическите промени с финан-
сов капитал, контакти и информация. Владимир Путин е отличен пример за 
тези стари елити.

Първият сигнал за пробуждането на гражданското общество в Източна 
Европа бяха „цветните” революции; основната причина за Путиновата агре-
сия беше страхът, че искрата на възраждане на гражданското общество ще 
се прехвърли и в Русия. Окончателният край на Путиновата ера в Русия ще 
бъде не евентуален дворцов преврат на олигарсите или генералите, а събуж-
дането на гражданското общество, както това се случи в Украйна.

Ако Западът не желае или не може да окаже достатъчно помощ на Украйна 
за спиране на руската агресия и защита на държавната ѝ независимост, ако 
Западът пожертва Украйна заради фалшивата илюзия, че така ще спаси мира 
в света, както беше в случая с Чехословакия на прага на Втората световна 
война, тогава това ще насърчи не само по-нататъшната руска експанзия, но 
и всички диктатори и агресори в целия свят. Путин е толкова заинтересо-
ван от поражението на Украйна, защото е наясно, че то ще покаже на целия 
свят слабостта на Запада и ще бъде де факто поражение на цялата система 
на либералната демокрация. Защото тази система се крепи на капитала от 
доверие, което хората дават на действащите демократични институции, 
едно по-нататъшно накърняване на това вече разклатено доверие може да 
има фатални последици.

Против волята си Владимир Путин успя да създаде решителна и единна 
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политическа нация в Украйна, за която принадлежността към Европа не е 
просто евтина реторична фраза, а ценност, заради която хиляди хора губят 
живота си. Украйна подписа с кръвта си молбата за членство в Европейския 
съюз. Днес Украйна е по-европейска от много основни страни в Европа.

Днес Украйна дава ценен урок на целия свят: дори плановете на една ядрена 
свръхсила могат да се провалят, когато им се противопоставят смелост и 
морална сила, мобилизирани от лидери, на които може да се вярва, готови на 
изключителна саможертва, владеещи изкуството да убеждават. Има ли днес 
Западът един политически лидер, който може да мобилизира морална енергия 
като Зеленски?

Путин успя до известна степен да обедини Запада срещу самия себе си. На 
Запада обаче му остава една трудна задача: да превърне единството срещу 
общия враг в по-дълбоко позитивно единство. Продължаването на желания, 
но и необходим процес на европейска интеграция в демократичен дух означа-
ва да се създаде европейски демос, общност на ценности, за която сме готови 
да жертваме много – и това е преди всичко културна, морална, духовна задача.

След терористичните атентати от 11 септември Мадлин Олбрайт, която 
почина неотдавна, подчертава, че „войната срещу терора” не може да е само 
война на оръжията, но тя е и война на идеите. Стана ясно, че светският език 
не е в състояние да изразява силни емоции в публичното пространство, как-
то винаги се случва в кризисни ситуации. В езика на политиците, включител-
но и на тези, които са твърде далеч от личната вяра и религиозната етика, 
спонтанно се появяват религиозни понятия, които извикват сугестивни об-
рази от „колективното несъзнавано”. Секуларното общество подцени сила-
та на религиозния език, символи и ритуали. Тази сила може да бъде използвана 
както с конструктивна, така и с разрушителна цел. Ислямските екстремис-
ти успяха да използват потенциала на религиозната енергия за своите цели. 
Какъв духовен потенциал има секуларизираното западно общество? Каква 
роля играе и може да играе християнството на Запад?

Християнските църкви все още не са се възстановили достатъчно от разкри-
тията за пандемичното сексуално насилие, тази последна вълна на секулари-
зация (или по-точно разцърковяване) на западните общества. Преживяното 
от богослови, попаднали на фронта по време на Първата световна война 
като Пиер Теяр дьо Шарден и Паул Тилих, слага началото на едно ново бого-
словие, на нова представа за Бог и връзката между Бог и света. Дали от тази 
война, чиито последици ще окажат влияние върху целия наш свят, ще възник-
нат нови идеи, нови духовни енергии, нови вдъхновяващи визии за устройст-
вото на света?

Отношението между религията и политиката се променя

Изглежда отново трябва да поставим въпроса за отношението между по-
литиката и религията. Някои диктатори и лидери на авторитарни режими 
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съзнателно инструментализират религията за политически цели. Когато 
Сталин разбира, че народите в съветската империя (особено в Украйна) не 
са готови да се бият за комунизма при нахлуването на хитлеристката ар-
мия, той определя конфликта като „Велика отечествена война”, в която пра-
вославните свещеници с икони в ръцете маршируват начело на червеноар-
мейските войски. И Путин, голям почитател на Сталин, е осъзнал, че Велика 
Русия, към която се стреми, се нуждае от духовен тласък, и за целта се опит-
ва да използва Руската православна църква. Все пак много от водещите ѝ умо-
ве са бивши негови колеги от КГБ. Руската пропагандна индустрия се прицел-
ва най-вече в консервативните християни и се стреми да представи Путин 
като новия император Константин, който ще спаси християнството от 
разяждащото влияние на протестантството и западния либерализъм.

Виктор Орбан и някои водещи политици в днешна Полша се представят в 
своята критика към Европейския съюз като спасители на християнската 
култура. Унгарският премиер обяви (и осъществи) модел на нелиберална де-
мокрация, много близък до Путиновата режисирана демокрация; в дейст-
вителност това е евфемистично название на авторитарната държава. В 
Полша съюзът между политици популисти и националисти и определени кръ-
гове от ръководството на Църквата заедно с разкритията за шокиращото 
ниво на сексуално, психологическо и духовно насилие от страна на клира дове-
доха до драматична загуба на доверие в Църквата, особено сред по-младото 
поколение. Този съюз между консервативното християнство и национализма 
дискредитира християнството и навреди на Църквата повече от половин 
век комунистически гонения. Днес Полша преминава през най-бързия процес 
на секуларизация в Европа.

Има ли в днешния свят някаква форма на християнство, която може да бъде 
извор на морално вдъхновение за културата на свободата и демокрацията? 
Задавам си този въпрос вече от много години. Трябва да потърсим форма, 
която да не е носталгична имитация на миналото и която да зачита факта, 
че нашият свят не е и няма да бъде едноцветен нито в религиозно, нито в 
културно отношение, а е радикално плуралистичен.

Понятието религия (religio) традиционно се извежда от латинския глагол 
religare (свързвам, съединявам). Религията се е разбирала като свързваща сила 
в обществото. Тази роля до голяма степен е изпълнена от предмодерното 
християнство в рамките на Christianitas през Средновековието. Ала тази гла-
ва от историята на християнството е отминала. Последвалата модерна 
епоха превърна християнството в един от съществуващите светогледи. 
Християнството беше разглеждано като религия, разделена на различни кон-
фесии, представени от различни църкви. Днес тази форма на християнство 
се намира в тежка криза.

Връзката между религията и политиката досега беше разглеждана предим-
но като връзка между Църквата и държавата. В хода на глобализацията оба-
че църквите изгубиха своя монопол върху религията, както и националните 
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държави изгубиха монопола си върху политиката. Главният конкурент на 
църковната религия днес не е атеизмът или секуларният хуманизъм, а нецър-
ковната духовност, от една страна, и религията като политическа идеоло-
гия, от друга. В хода на глобализацията религията не е изчезнала, а е претър-
пяла дълбока промяна. Променя се нейната роля в обществото и живота на 
хората.

В процеса на глобализация през късната модерност ролята на религията 
като интегрираща сила в обществото е поета от други социални феномени, 
особено от глобалния пазар на стоки и информация, включително от сред-
ствата за масово осведомяване. Днес процесът на глобализация и съществу-
ващият политически и икономически ред са подложени на дълбоки промени. 
Няма глобална обединяваща сила. Ако сегашното единство на Запада се осно-
ваваше само върху защитата от Русия, то щеше да е временно.

След падането на комунизма и на двуполюсния свят Франсис Фукуяма изрази 
надеждата, че предстои „краят на историята” под формата на глобална по-
беда на демокрацията и западния капитализъм. Ислямският радикализъм и 
днешна Путинова Русия реагираха на тази визия с паника, омраза и насилие. 
За да продължи процесът на обединение в световен мащаб, не можем да се 
осланяме само на икономическата страна на глобализацията. Изцелението на 
света предполага вдъхновяваща духовна сила.

За да излекуваме раните на света

Папа Франциск развива идеята за Църквата като „полева болница”, една 
Църква, която нито остава в „блестяща изолация” от днешния свят, нито 
води в него предварително обречени културни войни. Ако Църквата тряб-
ва да е „полева болница”, тогава нейната терапевтична мисия предполага и 
способност да постави компетентна диагноза на състоянието на днешния 
свят.

Подозирам, че религията на бъдещето ще отговаря по-скоро на значението 
на глагола relegere, „прочитам наново”. Тя ще предлага relecture, препрочит, 
нова херменевтика, способност за духовно четене и една по-дълбока интер-
претация както на своите собствени източници (в случая с християнство-
то – Библията и Преданието), така и на знаците на времето, т.е. на съби-
тията в обществото и културата. Погледът на медиите, на политиците 
и икономистите трябва да бъде допълнен от един съзерцателен подход към 
нашия свят. В социалните наставления на папа Франциск откривам ценни 
идеи за днешния и утрешния ден. Убеден съм, че енцикликата на папа Франциск  
Fratelli tutti (включително и главата за новата политическа култура) може да 
има за XXI век подобно значение, каквото има за XX век Всеобщата декларация 
за правата на човека.

Чешкият протестантски богослов Ян Амос Коменски пише Consultatio Catholica 
De Rerum Humanarum Emendatione (Всеобщ съвет за поправяне на човешките 
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дела) в очакване на Вселенския събор по време на религиозните войни през 
XVII век. Днес гледам по подобен начин на предложението на папа Франциск за 
трансформиране на Църквата от скована клерикална институция в динами-
чен общностен път. Както някога демократизацията на Църквата по време 
на Реформацията е допринесла за демократизацията на обществото, така 
и принципът на синодалността (syn-hodos – от древногръцки, общ път) може 
да е вдъхновение не само за Католическата църква и нейната отвореност 
към икуменическо, междурелигиозно и междукултурно сътрудничество, но и 
за политическа култура на съвместно съществуване в един плуралистичен 
свят. Днес светът е във война, ала ние трябва да мислим за следвоенния 
свят. Не бива да повтаряме старите грешки и да подценяваме духовната 
енергия на световните религии.

В хода на историята Европа е била майка на революциите и реформите, цен-
тър на световни войни и на процес на глобализация, излъчвала е импулси за 
културно, научно, стопанско и технологическо развитие в целия свят и е ос-
тавила в световната история значими светли и мрачни дири. Днес мечта-
та за обединена Европа, която „диша с двата си бели дроба”, е заплашена от 
опасните тумори на национализма, популизма и фундаментализма и в двата 
дроба. Трябва да развиваме терапевтичния, а не разрушителния потенциал 
на религията. Времето на криза винаги е и време на нови предизвикателства 
и възможности.

Превод от немски: Людмила Димова
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Майор, доц. д-р Георги Попиванов е лекар във ВМА и иподякон в храм 
„Рождество Христово”, кв. „Младост-3”, София. Главиницки епископ 
Макарий (Чакъров) е викарий на Русенския митрополит. Велина Тонева 
е докторант в Богословския факултет на СУ, катедра „Практическо 
богословие”. Свещ. Йордан Аврамов е енорийски свещеник в гр. Сандан-
ски, Неврокопска епархия. Прот. д-р Добромир Димитров е свещеник 
на българските църковни общини в Лондон и Кент, Великобритания, и 
болничен свещеник към Medway Maritime Hospital, преподавател в ПБФ 
на ВТУ. Проф. д-р Кириен Кьосев е началник на хирургична клиника във 
ВМА. Борис Маринов е сътрудник в Църковноисторическия и архивен 
институт на Българската патриаршия. Генерал-майор, проф. д-р Вен-
цислав Мутафчийски, дмн, е началник на ВМА и главен хирург на Българ-
ската армия.

Георги Попиванов, Главиницки еп. Макарий (Чакъров), Велина Тонева, 
свещ. Йордан Аврамов, прот. Добромир Димитров, Кириен Кьосев, 
Борис Маринов, Венцислав Мутафчийски

„БОЛЕН БЯХ И МЕ ПОСЕТИХТЕ” – 
МЯСТОТО НА БОЛНИЧНИЯ 
ПАСТИР В ХРИСТИЯНСТВОТО

Църквата е единствената организация,
която не съществува заради самата себе си,

а заради онези, които са извън нея.
архиеп. Уилям Темпъл (1881–1944)

От рабите, които ти дадох, никой да не загине,
защото Аз ще ги изискам от тебе.

(3 Ездр. 2:26)

Ако сте това, което трябва да бъдете,
ще възпламените целия свят.

св. Катерина Сиенска (1347–1380)

Сурожки митр. Антоний (Блум) нарича болестта момент на изумителна сре-
ща с човека. Грижата за страдащите олицетворява пълнотата на Божията 
любов и съвсем не е случайно, че Господ Иисус Христос приравнява служение-
то на ближния със служение на Него: „Болен Бях и Ме посетихте” (Мат. 25:35-
40). Болниците възникват като институция във Византия, под влиянието 
на хора като св. Василий Велики и св. Йоан Златоуст – като видим израз на 
божествената любов към ближния. Новият град на св. Василий в Кесария 
Кападокийска е включвал цял комплекс, състоящ се от болница, сиропиталище, 
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хоспис и странноприемница за бедни. Типикът на манастира „Пантократор” 
в Константинопол в подробности описва организацията на дейността в ма-
настирската болница.1 По време на чумната епидемия през 312–313 г. на Запад 
единствените, които служат на болните, са християните.2 В Рим св. Фабиола 
(† 27 декември 399 г.) издига и лично ръководи една от първите болници, в кои-
то лекува отхвърлените от обществото болни.

Болниците са символ на грижа за бедните, защото тъкмо те не са били в със-
тояние да си позволяват лични лекари, които да ги лекуват. В гръко-римския 
свят на лекаря се е заплащало скъпо, тъй като е идвал в дома и отношени-
ето му към болния е било персонално. Болниците следователно са образ на 
Божията любов към ближните и служение на малките братя (срв. Мат. 25:40).3

През изминалото двадесето столетие на личностно равнище светли примери 
на любов и грижа за болните бяха служенията на двама военни хирурзи – св. Лука 
Кримски (проф. Валентин Войно-Ясенецки) и митр. Антоний Сурожки, а старе-
цът св. Порфирий Кавсокаливит се превърна в образец за болничен свещеник.

В наши дни духовната грижа за болния се сблъсква с две главни предизвика-
телства – задълбочаваща се секуларизация и формирането на мултирелиги-
озни общества. Въпреки тях обаче християните остават длъжни да следват 
пътя, посочен им от св. Йоан Златоуст: „Ако видиш някой, който страда, не 
разпитвай повече – неговото страдание е просто зов за помощ. Не бъди лю-
бопитен към кого принадлежи – той е на Бога”4. Валериу Гафенку, на свой ред, 
говори: „Няма по-тежко обвинение от това да се каже, че Църквата е изос-
тавила народа, защото в такъв случай е изоставила и Христос, независимo 
колко догми е въвела и спазва”5. Същевременно необходимо е да се търси и 
балансът, тъй като „православната мисия не може да се ограничи (само) до 
предлагането на образование, на здравни грижи и на средства за външно раз-
витие, а е длъжна да предостави на всекиго и вярата, че всеки човек има не-
повторима стойност, че бидейки (сътворен) по образ и подобие Божии, той е 
предназначен да стане христоподобен, да участва в Божията слава”6.

Грижата за болните може да се разглежда в два интимно свързани аспекта: 
персонална духовна грижа за страдащия, от една страна, и социална грижа на 
Църквата – от друга. В православната традиция фокусът е върху значението 
на св. Тайнства: Изповед, Причастие и Елеосвещение, които възстановяват 

1  Каравълчева, З. „Пътят на едно благотворително учреждение от византийска Кападокия до Киевска 
Рус” – В: Живо Предание: образци на съвременното православно богословие (https://dveri.bg/9rxa8); лекция, из-
несена в Атинския Каподистриев университет, катедра „Славистика”, на 2 декември 2015 г.
2  Ferngren, G. Medicine and Health care in Early Christianity, Baltimore: „Johns Hopkins University Press”, 2009.
3  Retief, F., Cilliers, J., Cilliers, L. Health and Healing, Disease and Death in the Graeco-Roman World, Bloemfontein: 
„Publications Office of the University of the Free State” 2005.
4  Цит. по: Kofinas, S. „Orthodox Christian Healthcare Ministry amidst the Tensions of Ecumenism” – In: Christian 
Bioethics, 9 (1), 2003, p. 39-55.
5  Светеца от затворите. Валериу Гафенку (1921–1952), съст. монах Моисе. Изд. 360. София, 2020, с. 279. 
Прев. Мария Дерменджиева
6  Анастасий (Янулатос), архиеп. Мисията на Църквата: по стъпките на Христос. С.: Двери, 2017, с. 207.
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човека в неговата пълнота.7 Молитвата до леглото на болния, предоставя-
нето му на св. икони, а по възможност и на св. мощи – за поклонение, засилват 
вярата и предпазват от отчаяние – особено при хронично болните и при бол-
ни с продължителна хоспитализация, които задълго живеят откъснати от 
своите близки и от познатата им домашна среда. Посредством всичко това 
се подчертават всички аспекти на изцелението, обхващащи изцелението на 
душата от греха и изцелението на тялото от болестта. В неотдавнашно 
свое изследване екип от учени, приложили редица молитвени и духовни прак-
тики в болнична среда, откриват голям позитивен ефект върху болните.8

Концепцията за християнската медицина е скрита из страниците на Св. 
Писание, в трудовете на отците и учителите на Църквата и в опита на 
Православната църква. В Св. Писание ще видим няколко хиляди стиха с меди-
цинска тематика и още няколко хиляди, засягащи психологията. В светооте-
ческата литература, най-вече в творенията от първите четиринадесет 
столетия, безброй страници са посветени на страданието, на греховно-
то състояние на душата – като причина за болестите, на естествените и 
свръхестествените изцеления, на грижата за умиращия, както и на храната, 
хигиената на тялото, труда и т.н. От всичко това можем да заключим, че 
понятието християнска медицина предполага приложение на богословието в 
медицината.

Ролята на болничния пастир е в това да разкрие изцелението като резултат 
от благодатното и тайнствено взаимодействие на Божията воля с вярата 
и с усилията на лекаря („защото и те се молят Господу, за да им помогне да да-
дат на болния облекчение и изцеление за продължаване живота” – Сир. 38:14), 
както и с желанието на болния за изцеление – при активно съдействие от не-
гова страна („Господи, изцели ме и ще бъда изцелен, спаси ме и ще бъда спасен, 
защото ти си моя похвала” – Иер. 17:14). „Наистина ви казвам: много вдовици 
имаше в Израиля в дните на Илия, когато беше затворено небето три години 
и шест месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя; и ни при една от тях 
не бе проводен Илия, тъкмо в Сарепта Сидонска при една вдовица жена. Тъй 
също много прокажени имаше в Израиля при пророк Елисея, и нито един от 
тях не се очисти, освен сириецът Нееман” (Лук. 4:25-27).

В Св. Писание се посочват различни духовни причини за болестите. 
Вникването в тях помага за по-дълбоко осмисляне на християнската същност 
на медицинската грижа. Тази грижа следва да има в основата си разбирането, 
че ако болестите, смъртта, тлението са част от нашия живот в света, то 
в Св. Писание те са представени като зло, което трябва да бъде преодоляно – 
че човекът е бил създаден за живот вечен, а смъртта е „най-последен враг”  
(1 Кор. 15:26), който трябва да бъде победен. Болестта е в състояние да лиши 
човека от много неща, които той цени, които е приемал наготово, когато е 
бил здрав. В болестта са възможни тежки изкушения, водещи към отчаяние 
7  Kofinas, S. Op. cit.
8  Fouka, G., Plakas, S., Taket, A., Boudioni, M., Dandoulakis M. „Health Related Religious Rituals of the Greek Orthodox 
Church: Their Uptake and Meanings” – In: Journal of Nursing Management, 20, 8, 2012, p. 1058-1068.
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и към отделяне от Бога и от другия. В края на земния живот не остава много 
място за суета, гордост и самодоволство, защото, объркан и уплашен, чове-
кът се намира в истинска криза и изпитва нужда от помощ. Ето защо лекар-
ската грижа може да бъде определена и като християнски акт според учение-
то на Църквата, което казва, че в болния страда Христос, чрез лекаря работи 
Христос, а чрез свещенослужителя опрощава Христос. С което се осмисля и 
казаното от Господа, че „дето са двама или трима събрани в Мое име, там 
съм Аз посред тях” (Мат. 18:20). Необходимо е следователно възстановяване 
на синергията, на съработничеството между медиците и свещенослужите-
лите – затова защото „радикалното разделение между знанието и вярата в 
нашата култура и в нашите университети не може да продължава вечно … 
време е за нова интеграция” (Робърт Бела).

В протестантските изповедания доминират главно психологическото раз-
биране и клиничната пастирска грижа, която замества липсата там на тайн-
ствата и е като добавка към предимно академичното преподаване на вярата. В 
мултирелигиозните общества се говори дори за духовна грижа (spiritual care). При 
все това, дори и извън светотайнствения живот, посещението на духовник, 
вниманието, оказано от него, или кратка беседа са тази капчица любов, от коя-
то отчаяно се нуждае страдащият, подобно на бедния Лазар, който е петимен 
дори за трохите от трапезата на богатия. Или, както споделя Тивериополски 
епископ Тихон (Иванов), на базата на своя клиничен опит един ден, прекаран в 
надежда и в добро настроение, се равнява на седем дни лечение. Не на последно 
място трябва да се каже и че подобно на пастирската грижа за самите пастири, 
тук е необходима грижа и за самия медицински персонал, който често е изпепе-
лен от цялото страдание, с което постоянно е принуден да се сблъсква.

Същевременно клиничната психология, осъществявана от свещеници, се 
сблъсква със значителна съпротива и често е разглеждана като „отстъп-
ление от Православието”.9 Само че стандартната психология, макар често 
да освобождава от конфликта, не примирява с Бога. За разлика от нея право-
славната психотерапия се развива върху основата на православното христи-
янско богословие и антропология. В тази връзка сръбският психиатър и бого-
слов акад. Владета Йеротич пише:

„Пастирската психология обхваща и изследва целия човек, опитвайки се ви-
наги да го разбере в светлината на Св. Писание … като вечно и незаменимо 
упътване как да живее християнски живот и да се доближи така по най-доб-
рия начин до Бога… Пастирската психология не остава само при психологич-
ното и психопатологичното в човека, нито само при догматичното, законо-
вото, моралното или аскетичното у християнина, а се занимава с целостта 
и хармоничното израстване и развитие на всички тези неща в единството 
на тяло, душа и дух на православния християнин”10.

9  Аврамов, Й., Г. Попиванов, М. Конакчиева, Д. Дилков, К. Кьосев, Д. Стефанов, В. Мутафчийски. „Профилак-
тика на посттравматичния стрес при военнослужещи – роля на пастирската грижа на църквата и воен-
ния свещеник” – Във: Военна медицина, 73 (2), 2021, с. 58-62.
10  Йеротич, В. Християнството и психологическите проблеми на човека, С.: Омофор, 2014, с. 55.
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Пастирската психология може да бъде полезна също така при посттравма-
тично стресово разстройство – за отстраняване на чувството за вина, за 
отработване на гнева, за постигане на прошка и примирение, за засилване на 
молитвената практика в отговор на тревожността, в процеса на осъзнаване 
на загубата и на скърбенето, както и да активира към адаптивни поведения.

Българското законодателство съвсем ясно декларира възможността за 
болнично служение – чл. 86 от Закона за здравето, в сила от 01.01.2005 г., гласи:

„(1) Като пациент всеки има право на:
1.  зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социал-

ните, културните и религиозните му права;
2. грижи от общността, в която живее;
(2) При хоспитализация пациентът има право:
3.  (предишна т. 2 – ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) да приема 

или да отказва посетители;
4.  (предишна т. 3 – ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) да ползва 

услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;
5.  (предишна т. 4 – ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) на образо-

вание и достъп до занимания, отговарящи на неговите социални, ре-
лигиозни и културни потребности…

(4)  (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Правата 
на пациента се упражняват при спазване на правилника за устройст-
вото, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение”.

Същевременно у нас грижата за болните и в двата аспекта все още е в „кър-
маческа възраст”. Налице са спорадични „акции” на БПЦ и изолирани усилия 
(като усилията на доброволците при болничния параклис „Св. мъченик Георги 
Софийски Най-нови” при Медицинската академия и на доброволците от сто-
личния храм „Рождество Христово”, кв. „Младост 3”). Параклисът „Св. мъче-
ник Георги Софийски Най-нови” при Медицинската академия е и единстве-
ният ни болничен параклис, в който се отслужват св. Литургия и молебени 
за болните, което върши вече цитираният еп. Тихон, който е известен със 
своето посвещение на болничното служение. Непосредствената пък духовна 
грижа за болния все още се осъществява само при лично желание от страна на 
пациента или на близките.

Активна в миналото беше и православната мисия в Русе към болничния храм 
„Св. Василий Велики” и параклиса „Св. Козма и Дамян” към МБАЛ – Русе, където 
от 2004 г. ежеседмично се отслужваше св. Литургия за болните, за близките и 
за персонала, а през седмицата свещеници и доброволци посещаваха болнич-
ните отделения. По този начин се създаде едно съратничество между персо-
нал и духовенство, което даваше изключително добри плодове, но за съжале-
ние през 2010 г. тази мисия престана да съществува.

За сравнение, в съседна Гърция болничното служение на свещениците е осно-
вано като особен институт на т.нар. институционализирано капеланство. 
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Това става още след освобождението на страната, когато се създават пър-
вите болници и започва дейността на капеланите в тези институции. През 
първата половина на миналия век се създават и братства и сестринства, 
отдадени на духовната грижа в болниците, като сред първите в това слу-
жение са архим. Поликарп (Андронис) и бъдещият Атински архиепископ проф. 
д-р Йероним, който се запознава с най-добрите образци на капеланството в 
Германия и Англия и ги адаптира към православната гръцка среда в болниците.

Освен типичната пастирска дейност специфичното за капеланството в 
Гръцката църква е, че там се организира планова благотворителна и соци-
ална дейност за бедните пациенти и техните близки, като грижата за тях 
се разпростира и извън болниците.11 Болничните свещеници са под омофора 
на местния архиерей и извършват пастирската си и богослужебна дейност в 
болнична среда. Почти всяка от митрополиите на Гръцката църква издържа 
финансово и материално лечебни заведения и хосписи. Има и немалко цивилни 
богослови, ангажирани да подпомагат съответния капелан чрез допълнител-
ни беседи, преподаване на вероучение и четене на Св. Писание. В някои от зад-
граничните епархии, особено в САЩ, свещениците капелани минават специа-
лен курс на обучение.12

Болничните свещеници освен литургичните си задължения и начините, по 
които оказват духовна подкрепа, трябва да имат мултидисциплинарно 
разбиране по въпроси като: вярата и богослужението, менталното и физи-
ческото здраве; семейните и брачни проблеми и репродукцията, бидейки за-
познати с етичните въпроси, свързани с нея. Те трябва да са запознати и с 
клиничните въпроси и медицинските процедури, така че да могат да предла-
гат подкрепа и утеха преди сериозни медицински интервенции, будещи осо-
бено безпокойство сред пациентите. В кръга на техните познания трябва 
да влизат и генетиката, трансплантацията на органи, медицинските експе-
рименти и открития, сред които и ваксините. От тях се очаква да имат доб-
ро разбиране и по въпросите на смъртта и умирането, на суицидните опити 
и евтаназирането, психиатричните и психологични проблеми, за да могат да 
разпознават кое състояние е психично или медицинско и кое състояние е ду-
ховно. Те следва да са наясно и със здравно-социални въпроси като аборта, 
ранната бременност, употребата на наркотици, заболяванията, появяващи 
се вследствие от едно или друго саморазрушително поведение, и др.13

Въпреки че болничното свещенство отдавна е във фокуса на Константи-
нополската Вселенска патриаршия и повечето от нейните свещеници, които 
работят с болните, са преминали през някакво обучение по пастирска грижа, в 
тази патриаршия все още няма официални специфични квалификации и стан-
дарти. „Организацията на пастирската грижа към Вселенската патриаршия 

11  За цялостното развитие на капеланството в Гърция виж на официалната страница на Гръцката църк-
ва: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/pastoral/pastoral_diakonia.html
12  Kofinas, S. Op. cit.
13  Harakas, S. The Orthodox Christian Tradition: Religious Beliefs and Health Care Decisions, Chicago, IL: „The Park Rich 
Center” 1999.
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цели да разкрие православното разбиране за грижа за болните и да инициира и 
подържа диалог между болнично свещенство и медици.”14 В САЩ пък Гръцката 
архиепископия на Патриаршията (GOARCH) стимулира капеланите да изразя-
ват собствена гледна точка и познания по въпросите на биоетиката.15

Що се отнася до Румънската православна църква, понастоящем тя е в отно-
шения на отлично сътрудничество с румънската държава и се радва на зна-
чителна институционална и социална подкрепа за своята дейност. Мисията 
в здравеопазването там е част от цялостната християнска църковна по-
литика, култура, програма и дейност в страната и в системата на прицър-
ковните организации и политическото лобиране.16 Още с обществените 
промени от 1989 г. патр. Теоктист ръкополага млади богослови за болнично, 
социално, училищно, затворническо, военно, гробищно и друго социално слу-
жение, за да подсигури религиозна подкрепа в тези държавни и общински сфе-
ри, които възстановяват взаимодействието си с религиозната.17

Първият болничен свещеник в Румънската православна църква е служил в 
параклиса на Университетската болница в Букурещ от 1993 г. През 1995 г. са 
приети Протокол за сътрудничество между Св. синод и Здравното министер-
ство плюс Регламент за дейността на свещенослужителите: канонично, към 
църковното ведомство, а административно – към управата на отделните 
здравни заведения.18 Макар румънската здравна система да е оценявана като 
една от най-проблемните, църковното присъствие там днес е на европейско 
и световно равнище.

В диоцеза на Румънската православна църква служат над четиристотин ми-
лосърдни свещеници в подкрепа на здравната и социална система, като само 
за столичния църковен окръг на Букурещ те са над сто и двадесет на брой.19 
Назначават се по препоръка на синоден или епархийски координатор на меди-
цинските свещеници с изпит в специфичната си пастирска област и след стаж 
в конкретната среда на своето бъдещо служение, където те изпитват себе си 
с помощта на духовните си наставници. На места болничните капелани служат 
требите в отделенията или пък с подвижен църковен инвентар в някое поме-
щение. Те беседват с пациентите, с близките и с лекарите. Другаде се извършва 

14  Повече по отношение на Вселенска патриаршия в: „Pastoral Health Care of the Ecumenical Patriarchate” 
(www.pastoralhealth-ep.com)
15  Harakas, S. „For the Health of Body and Soul: An Eastern Orthodox Introduction to bioethics” – In: https://www.
goarch.org/-/for-the-health-of-body-and-soul-an-eastern-orthodox-introduction-to-bioethics
16  Mihut, L. „Lobbying. A Political Communication Tool for Churches and Religious Organizations” – In: Journal for the 
Study of Religions and Ideologies, 10 (29), 2011, p. 64-86 (http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/528); Muntean, 
A. „Church-state relations in Romania: problems and perspectives of inter-denominational cooperation at the level 
of church-based NGOs” – In: Journal for the Study of Religions and Ideologies, 4 (12), 2005, p. 84-100 (http://jsri.ro/ojs/
index.php/jsri/article/view/283)
17  Dragotă, M. „Preoţii din spitale” – Viața Medicală, 19.02.2015 (https://www.viata-medicala.ro/dosar/preotii-din-
spitale-9773); Cojocaru, D., Cojocaru, S., Sandu, A. „The Role of Religion in the System of Social and Medical Services in 
Post-Communism Romania” – In: Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10 (28), p. 65-83, 20.02.2011 (https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1767661)
18  Dragotă, M. Op. cit.
19  Ibid.
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пълният богослужебен кръг, в който участват болни и от енориите. В болнич-
ните комплекси, където има по няколко храма (например – външен храм и вът-
решни параклиси в отделенията), служат по двама и повече свещенослужители. 
Болничните свещеници в Румъния са част от цялостния оздравителен процес, 
като понякога оказват и подкрепа на нуждаещи се пациенти чрез допълнителна 
благотворителна дейност съвместно с медиците. Отделните епархии и духов-
ни окръзи в страната имат различни стратегии, културен облик, конфесиона-
лен състав и възможности. От 2016 г. в страната работи и Колежът по здра-
веопазване „Св. Нектарий” при Букурещката православна семинария „Митр. 
Нифон”, който е първото църковно учебно заведение от този род.20 В доклада 
за дейността си през 2020 г. Румънската православна църква съобщава за два-
десет процента повече средства за благотворителност и с помощта на над две 
хиляди епархийски служители мобилизира близо петнадесет хиляди доброволци, 
които достигат пряко и косвено до близо сто и петдесет хиляди нуждаещи се.21

Традиционно известни с усилията си в посока развиване на болничното слу-
жение са и протестантските вероизповедания. Те навлизат в полето на 
здравеопазването още в деветнадесетото столетие – предимно чрез ос-
новаването на женски институции (на дякониси), посветени на служение на 
страдащите. През 1836 г. в Кайзерсверт на Рейн, Германия, Т. Флиднер и съп-
ругата му отварят първата институция за дякониси, която става модел за 
подражание и за около половин столетие броят на дяконисите в Европа над-
хвърля пет хиляди. (За съживяване на служението на дяконисите и за по-пъл-
ноценно използване на жените като социални работници призова наскоро и 
Тиранският и на цяла Албания архиепископ Анастасий (Янулатос)22).

През 1925 г. американският капелан Антон Теофилъс Бойзън (1987–1965) съз-
дава концепцията за професионално обучение по клинична пастирска гри-
жа (Clinical Pastoral Education – CPE).23 Понастоящем пък в болницата на гр. 
Карлсруе, Федерална република Германия, работи изграден мултидисциплина-
рен екип за пастирска грижа, включващ в себе си професионални клинични пси-
холози, протестантски пастори и свещеници на Римокатолическата църква. 
В Канада пък екипът на една от тамошните болници за продължително лече-
ние и рехабилитация демонстрира на свой ред, че пациенти, които участват 
в неделните църковни служби, са показали значително по-голям потенциал за 
преодоляване на трудностите, свързани с лечението, и са били в по-добро 
емоционално състояние по време на продължителна хоспитализация.24

20  Виж: Iftimiu, A. „The first Healthcare School of the Romanian Orthodox Church, opened by the Patriarch of 
Romania” – Basilica.ro, 22.09.2016 (https://basilica.ro/en/the-first-healthcare-school-of-the-romanian-orthodox-
church-opened-by-the-patriarch-of-romania/)
21  Повече за това в: Iftimiu, A. „Romanian Church’s philanthropy increases during pandemic year: EUR 38 mln.” – 
Basilica.ro, 25.02.2021 (https://basilica.ro/en/romanian-churchs-philanthropy-increases-during-pandemic-year-eur-
38-mln/)
22  Анастасий (Янулатос), архиеп. Цит. съч., с. 85.
23  Thornton, E. Professional Education for Ministry: A History of Clinical Pastoral Education, Nashville & New York: 
„Abingdon Press” 1970.
24  Fisher, E., Kraus, J., Kuluski, K., Allatt, P. „Church Services in a Complex Continuing Care Hospital: Why Bother?” – In: 
Journal of Pastoral Care & Counseling, 71 (4), 2017, p. 274-283.
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Англиканската църква, от своя страна, създава първите си дякониси още 
през 1862 г. Институт в северен Лондон обучава дякониси за другите епархии, 
а някои от тях отиват и на служение зад граница.25 През 2012 г. М. Бристъл от 
името на Англиканската църква публикува статията „Здравната грижа и ми-
сията на Църквата”, в която излага резултатите от анкета от 2010 г. В нея 
медицински сестри споделят, че за повечето от пациентите липсва значима 
духовна грижа, а само пет процента от тях смятат, че могат да посрещнат 
духовните нужди на пациентите. Останалите сестри смятат, че осигуря-
ването на духовна грижа подобрява цялостното качество на медицинското 
обслужване, а осемдесет и три процента – че духовността е фундаментален 
аспект на грижата за болните, дори те да не са религиозни. Болничният све-
щеник трябва да е част от мултидисциплинарния екип в здравеопазването 
и профилактиката, като по този начин Църквата заема уникално място в до-
принасянето за по-здрави тяло, ум и дух.26

Благодарение на доброто разбиране, което Националната здравна служба 
(NHS) на Великобритания има във връзка с необходимостта от духовна грижа 
за пациентите, тя е осигурила присъствието на капелани за всяка болница – 
духовници и миряни, които са членове на мултиконфесионални екипи, гриже-
щи се за болните, за техните близки и за болничния персонал.27

Що се отнася до Римокатолическата църква, тя традиционно се слави като 
най-големия неправителствен доставчик на здравни услуги в световен ма-
щаб. През 2010 г. Church’s Pontifical Council for the Pastoral Care of Health Care 
Workers докладва за 117 000 здравни заведения – болници, клиники и сиропита-
лища (двадесет и шест процента от всички в света), 18 000 аптеки и 512 ме-
дицински центъра.28 Тъй като не всички имат техния ресурс и организация, 
акцентът остава върху служението в болниците, което не изисква значи-
телни финансови разходи, а „сърце съкрушено и смирено”, което Бог не ще 
презре и тогава ще бъдат „угодни жертвите на правдата” (Пс. 50:19, 21). По 
време на COVID-19 пандемията повече от петдесет римокатолически капела-
ни намериха смъртта си, докато се грижиха за болните и ги причастяваха29, 
а о. Джузепе Берардели от Касиньо се пресели във вечността, след като дари 
респиратора си на млад болен в болницата.

От началото на третото хилядолетие функционира и European Network of 
Health Care Chaplaincy. Тази международна организация е основана през ноем-
ври 2000 г. в Православната академия на о-в Крит.30 Нейната цел е обмяната 

25  Blackmore, H. The beginning of Women’s Ministry: The Revival of the Deaconess in the nineteenth-century Church of 
England, Woodbridge, Suffolk: „Boydell Press” 2007, p. 131.
26  Bristol, M. „Health Care and the Church’s Mission” – Report by the Mission and Public Affairs Council, 2012 (https://
www.churchofengland.org/sites/default/files/2018-01/gs%201857%20health%20care%20and%20churchs%20
mission%20%28web%20version%29_Feb12.pdf).
27  Виж: https://www.england.nhs.uk/chaplaincy/
28  Виж: https://www.catholicnewsagency.com/news/18624/catholic-hospitals-comprise-one-quarter-of-worlds-
healthcare-council-reports
29  Виж: https://www.bbc.com/news/world-europe-52015969)
30  Виж: www.enhcc.eu
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на опит и разработването на професионално ръководство за посрещане на 
екзистенциалните и духовните нужди на пациентите, на роднините и на ме-
дицинския персонал. Организацията работи в посока интеграцията на духов-
ната грижа в здравеопазването. Голям е и броят на регистрираните органи-
зации, които активно работят на тази Божия нива:

Association of Hospice and Palliative Care Chaplains (UK);
Association of Professional Chaplains (USA);
Syllogos – The Church of Greece site for volunteers in hospital chaplaincy;
College of Health Care Chaplains (UK);
Healthcare Chaplaincy Faith and Belief Group (UK);
NHS Education for Scotland (Spiritual Care);
Hospital Chaplaincies Council (Church of England);
National Association of Catholic Chaplain (USA);
Pastoral Healthcare of the Ecumenical Patriarchate;
Scottish Association of Chaplains in Healthcare (SACH);
The Association of Spiritual Caregivers in Health Care Institutions;
Cardiff Centre for Chaplaincy studies;
European Association for Palliative Care;
European Council for Pastoral Care and Counselling (ECPCC);
Global Network for Spirituality and Health (GNSAH);
International Council for Pastoral Care and Counselling (ICPCC);
Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling (SIPCC).31

Друго важно, което трябва да се подчертае по темата за болничното служе-
ние, е, че лекарят християнин – освен строго професионалното си медицинс-
ко образование и съответните умения – е длъжен да възприеме и определени 
познания и манталитет в областта на духовното. Св. апостол Павел казва, 
че тялото е храм на Светия Дух, а св. апостол Яков учи, че „тялото без дух е 
мъртво” (2:26). Затова, за да бъде лекарят наистина християнин, той следва 
да се докосва до тялото на болния със съзнанието, че се докосва до храм, а 
когато разговаря с него – че разговаря с неговата душа, т.е. с вечността, по-
неже душата е вечна. Всяка дума на лекаря може да е от значение за душата 
на болния. Болният никога не е и не следва да бъде възприеман като просто 
поредният „случай”. Като всеки друг човек, той е център на вселена от хора, 
които обича и които обичат него. По този начин, лекувайки, лекарят, може да 
се каже, влияе върху вселената.

В тази връзка следва да се подчертае, че духовната грижа за болния е специ-
фична и отговорна задача, изискваща от духовника специална подготовка! 
По думите на митр. Антоний (Блум), духовникът капелан трябва да прите-
жава огромно търпение и велико смирение! Необходимо е огромно вътрешно 
целомъдрие – да погледнеш на човека като на жива икона, към която пристъп-
ваш с дълбоко уважение, казва той. Единствено израстващият в Христовата 
любов духовник може да разкрие пред страдащия или пред близките, които 

31  Виж: http://enhcc.eu/links.htm#chaplaincy.
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губят или които са загубили свой възлюбен, как скръбта да премине в нестих-
ваща любов, базирайки се на основния принцип на преобразяването в христи-
янството или μετάνοια. Скръбта от загубата е естествена и чрез сълзите се 
проявява любовта. Сълзите преодоляват скръбта и не следва да се забраня-
ват, както често се случва. „Много често на човек му е нужно някой да бъде с 
него в мъката му, до дъното на тази болка, а не да го убеждават, че в смърт-
та няма мъка или че не е прав, като скърби.”

Митр. Антоний подчертава и още няколко важни аспекта. Болният трябва 
да знае, че срещата с духовник е лична среща и че цялото време, дори да е 
само пет минути, му принадлежи изцяло. Припряността на духовника задъл-
бочава самотата, дължаща се на невъзможността на човека да изкаже себе 
си. От друга страна, евангелските съвети следва да се прилагат с любов и 
разсъдливост (не всеки чака смъртта така, както я чакат светците). И още: 
„Застъпническата молитва не се състои в това да повтаряш на Бога: напра-
ви, направи, направи … а да приемеш човека в сърцето си, да го държиш пред 
Господа и да казваш: Господи, аз Ти го поверявам – безусловно, безгранично, с 
цялата (макар и малка) вяра, която имам, заради Твоята любов към него и за-
ради това, че Ти можеш да направиш това, което му е нужно”32.

Накрая, но не на последно място, и духовникът капелан, и лекарят христия-
нин следва да имат велико смирение пред страданието! Затова защото то е 
тайна велика, един от проклетите въпроси на съдбата (Ф. Достоевски, Братя 
Карамазови). Смирено, с молитва, просеща укрепване на човешките сили, и 
милосърдие, идващо от непресторена любов, следва да се помага в носенето 
на Кръста, подобно на Симон Киренееца, и без излишно бунтуване. За да не се 
окажат – и едните, и другите – богоборци, понеже „бунтът срещу страдание-
то в крайна сметка също е насочен срещу Бога”33.

„Целта на медицината е да облекчи страданието, а целта на религията е да 
обясни страданието и да ни помогне да го понесем.”34 Възможността за учас-
тие – като Божи инструмент – в подобно дело е огромна привилегия. „Един 
ден в рая ще имам ново тяло и ще пея химни” – редовно изповядва един хрис-
тиянин със Синдрома на Даун.35 Ако си позволим да перифразираме Екзюпери, 
можем да кажем: Трябва да имам велико смирение – повтори Малкият принц, за 
да го запомни…

*  *  *

Световната научноизследователска общност се съгласява, че присъствие-
то на свещеник в клинична среда е изключително полезно за боледуващите 
и страдащите. Съгласява се също така, че вярата и религиозно-духовните 

32  Цитатите са от: Антоний (Блум), митр. Пастирът до леглото на болния. Смъртта. Лекар и пациент 
пред лицето на смъртта: човешките ценности в медицината. – В: Християнство и култура, 2, 2002, с. 6-37.
33  Jassaud, G. „Le handicap à la lumière des écritures, Réflexions pastorales” – Lumières reçues au fil du temps, 25.
34  Ferngren, G. Op. cit.
35  Jassaud, G. Op. cit.
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практики спомагат за по-бързото възстановяване на болните, за тяхното 
ментално и физическо оздравяване, за справянето им със стреса и намиране-
то на смисъл в живота.36

Пациентът не е индивид, изолиран сам с болестта си, а личност с многоброй-
ни и сложни взаимоотношения с хора, които, както казахме, той обича и кои-
то обичат него. Неговата болест следователно влияе върху всички тези 
взаимоотношения и не само той, а всички в тази общност имат нужда от 
духовна подкрепа. Духовникът може да има безценна роля в изграждането на 
доверие към лекарите, което е едно от условията за успешно лечение. От ду-
ховна подкрепа се нуждаят и самите лекари, които често изпитват страда-
ние поради тежестта на професията си: загуба на пациенти, неудовлетворе-
ност от работната среда, недоверие към работата им и прояви на агресия, 
а нерядко биват обект и на съдебно преследване.

Тази тема изглежда е неизчерпаема, каквато е и Божията любов. Настоящият 
труд няма претенциите за изчерпателност, а иска само да маркира основ-
ните принципи и да предложи насоки за дискусия и активна бъдеща работа. 
Минималното, което авторите биха желали, е да отправят апел за повече 
активност от страна на духовниците у нас, тъй като болните и бедните са 
наши благодетели. Защото страданието често е търпеливо и невидимо и не 
виждаме и не чуваме онези, които страдат, и онова, най-страшното в живота, 
става някъде зад кулисите (А. Чехов, „Френско грозде”). А затова и нерядко го 
забравяме, упоени от сладостта и благообразието на църковното богослу-
жение и от пищността на църковните одежди.

Болезнено би било да чуем един ден: „горко на Израилевите пастири, които 
пасоха сами себе си! Нали стадото пастирите трябва да пасат? Вие ядохте 
тлъстина и се обличахте с вълна, клахте угоени овци, а стадото не пасохте. 
Слабите не подкрепяхте, болна овца не лекувахте, ранена не превързвахте, 
прокудена не връщахте и изгубена не дирехте, а ги управлявахте с насилие и 
жестокост. И пръснаха се те без пастир и, като се пръснаха, станаха плячка 
на всички полски зверове” (Иез. 34:2-5).

В своята духовна нищета ние живеем в болка, разочарование и гняв поради липса 
на съвършената любов. Онази, която ни е показана на Кръста и за която страда-
нието на моя ближен е и мое страдание (Св. Максим Изповедник, Четиристотин 
слова за любовта). Независимо от немощите ни като човешки същества обаче 
нека помним, че „вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва” (Иак. 2:17) и 
че „всичко мога чрез Иисуса Христа, Който ме укрепява” (Фил. 4:13) – „при много 
скърби”, но неизменно винаги „с радост от Духа Светаго” (1 Сол. 1:6).

36  Seybold, K., Hill, P. „The Role of Religion and Spirituality in Mental and Physical Health” – In: American Psychological 
Society, Vol. 10, No. 1, 2001.
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Отец проф. Думитру Станилоае (1903–1993) е сред най-значи-
мите представители на православното богословие на XX век. 
Наричан е от своите съвременници „богословът на християн-
ската любов”. Догматист, почетен член на Румънската научна 
академия, доктор хонорис кауза на университетите в Солун, 
Атина, Белград, Букурещ и на Православния богословски инсти-
тут „Св. Сергий” в Париж. Преводач е на румънски на Доброто-
любието (в 12 тома) и на съчиненията на св. Григорий Нисийски. 
Сред най-известните му трудове са: Живот и учение на св. Гри-
горий Палама, Православно догматическо богословие, Бог е любов 
и др. Предложеният по-долу текст1 e от сборника му Студии по 
православно догматическо богословие, излязъл през 1990 г.

о. Думитру Станилоае

ДОБРОТО, ЗЛОТО И СМЪРТТА
Смъртта хвърля трагичен воал върху човешкото битие и тъмнина върху жи-
вота на цялото Творение. Но човешката личност чрез разума, който търси 
смисъл в съществуването, не може да приеме липсата на смисъл в окончател-
ната смърт. Възприета като окончателно събитие, тя лишава от смисъл не 
само човешките същества и тяхното битие (защото, ако едно същество 
или неговото поколение един по един умира завинаги, какъв би бил смисълът?), 
но и целия свят. Защото значенията на нещата, усещани от хора, лишени от 
смисъл, също нямат никакъв смисъл. Но смислите в света не могат да бъдат 
отречени, както не може да се приема за лишена от смисъл и способността на 
човешките същества да мислят, а ако в хората нямаше никакъв смисъл, то 
това би означавало, че те напразно биха търсили и намирали някакви смисли.

Да не говорим и за това, че окончателната смърт би направила излишна или 
необяснима не само човешката способност за мислене, а и всички духовни цен-
ности, които крепят човека: взаимната любов, радостта, която извира от 
тази любов, болките, които си причиняват хората поради невнимание, раз-
дялата, голямата отговорност, която някой има за другиго, непосилието да 
не поменаваме близките си след смъртта им; значимостта, която придаваме 
на делата, извършени за доброто и за запазване в паметта на потомство-
то; надеждата, че онези, които извършват всички тези добри дела, ще имат 
от тях полза за вечността…

Ако пък смъртта не е окончателно събитие за човешките същества, какъв 
положителен смисъл може да се съдържа в нея, който все пак те трябва да по-
несат? Ще се опитаме да очертаем този смисъл – така, както го вижда хрис-
тиянската вяра.
1  Пълното заглавие на текста е Доброто и злото и връзката с битието. Смъртта, приета като жертва 
или като висш акт на себеотдаване в името на Бога и на ближните, и чрез това – като акт на възхождане към 
вечния живот.
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Когато хората си дават един на друг сила за живот чрез слово и дела, про-
изтичащи от вярата в Господа и благодарение на Неговата мощ, то тогава 
на онези, които дават – на тях им се дава. Те се обогатяват и самите те ук-
репват в живота, а най-пълното себеотдаване е, когато човек отдава жи-
вота си на Господа и на своя ближен, защото това води към въздигане, към 
най-пълноценен живот. Това е най-големият парадокс, присъщ на човешката 
личност. Човек, колкото повече се раздава на Бога и на хората, все повече се 
изкачва към изобилния, по-възвишения живот. Ако всяко добро дело, извърше-
но за другиго, е отказ от самия теб или частична жертва за другите, това 
може да стане само ако едновременно с това ти посвещаваш това дело и на 
Господа. Радостта е и за теб – жертвайки собствената си воля, ти я даря-
ваш на Бога. По съвсем естествен път това ти носи радост и нов живот, 
максимално пълноценен, защото идва от Онзи, Който ти е дарил живота и 
носи вечния живот в Себе Си.

Когато приемаме смъртта като жертва, поискана от Бога за другите, то-
гава тя няма да е плод на обикновена пасивност, а ще бъде акт на върховна 
воля и сила. Това няма да е акт на отрицание на твоя живот, защото това би 
омаловажило Божия дар, а използване на този фундаментален дар за извърш-
ването на един акт на върховна любов, заради който всъщност ти е даден 
животът. Смъртта като жертва, т.е. използването на живота за извърш-
ването на акта на върховната любов, фактически е акт на върховно въз-
дигане на живота до най-силното преживяване на тази любов в човешкото 
битие. Този жертвен акт трябва да бъде приет, ако тези, за които даваш 
живота си, имат нужда от твоята жертва. Не трябва да приемаш смъртта 
като жертва, от която другите нямат нужда, от която никой няма да има 
никаква полза.

И любовта, разкрита от теб в тази смърт, се дължи на свободата, която ти 
е дадена от Бога. Защото, ако не ти е дадена от Него, Той Сам щеше да пре-
допредели човека за грехопадението и свързаните с него страдания. Господ 
е дал на хората фатален дар – дара на свободата, въпреки че предварител-
но е знаел, че този дар ще доведе някои до вечно нещастие. Ако свободата 
беше предопределена от Него, тогава положителният отговор, даван от 
някои на повика Му за послушание към Бога, както и отрицателният – даван 
от други, би го давал Самият Той. Бердяев казва: „Сотириологията при тра-
диционните теологически учения може лесно да се възприеме като коригира-
не на грешката, извършена от Него, която корекция приема същевременно 
и формата на коригиращ процес. Рационалното катафатическо богословие 
забравя Божествената Троица в своята космология и антропология, забравя 
за Духа на любовта и саможертвата, виждайки изкуплението, а не сътворе-
нието на света като цел на тайнството на християнското откровение. Тя 
не успява да прескочи стадия на тази божествена комедия и конструира една 
фиктивна теодицея”.

Дори и в Бога, казва той по-нататък, или в Неопределимото, еквивалент-
но на недетерминираната свобода, едновременно битуват и добро, и зло. 
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Доброто не може без злото. Оттук идва и трагедията, неразривно свързана 
със самото съществуване, т.е. „злото е възможно само защото има тъмна 
воля в Бога, или по друг начин казано – в Неопределимото”. „Освен това злото 
има позитивно значение за раждането на космоса и на човека. Злото е сянка-
та на доброто, защото светлината предполага съществуването и на тъм-
нина. Светлината, доброто и любовта, за да се проявят, изискват наличие 
на противоположен принцип, на противоположен двойник. Самият Господ 
има две лица – това на любовта и на гнева, лице на светлината и лице на тъм-
нината”. Самият Бьоме казва: „Защото Богът на светлия свят и Богът на 
тъмния свят не са две различни Божества. Има само един Бог. Той е цялото 
съществуване; Той е доброто и злото, той е небето и адът, светлината и 
тъмнината, вечността и времето, началото и края. Там, където любовта 
Му е скрита в едно съществуване, се появява гневът”2.

Доброто надделява, като побеждава злото, светлината надделява, като по-
беждава тъмнината. „На кръста, казва Бьоме, Христос трябваше да погълне 
в Своето свещено съществуване този гняв, който се е пробудил в същност-
та на Адам”3. А Бердяев обяснява: „Бьоме възприема изкуплението от космо-
логична и антропологична гледна точка като продължение на сътворението 
на света”.

Ние смятаме, противно на това мнение, че злото не може да се разбира като 
органично свързано със съществуването, в смисъла, че ако няма зло, доброто 
няма да може да се наложи. Как би могло доброто все пак да бъде наложено, ако 
злото е също така свързано със съществуването, както и доброто? И защо 
доброто би имало нужда от злото, за да просъществува? Освен това защо 
доброто не е наложено на всички съзнателни създания, ако злото е дадено, за 
да бъде победено?

Ние смятаме, че Бог е надарил съзнателните създания със свобода, но очевидно 
Той не се разпорежда с дарената от Него свобода. И то не защото не би могъл 
или защото така свободата не би била дар от Него, а защото Той иска те да се 
разпореждат с дадената им свобода. Той им е дал свобода, която принадлежи на 
тяхното същество, а не на Неговото. Направил ги е свободни същества.

Има разлика между Неговото Същество и тяхното същество, има разлика и 
между Неговата воля или свобода и тяхната воля или свобода. Човешкото 
същество е с ограничена сила, човешката воля също е засегната от такова 
ограничение. Но въпреки тези ограничения човешкото същество има жажда 
за живот без граници и възможност да напредва в него, но с помощта на Бога, 
Който е Безгранично Същество. Това също така е и възможност на хората 
да не напредват към този безграничен живот със своите усилия и воля, с ут-
върждаването на своята свобода. Волята им може да устои, но може и да се 
подхлъзне, като бъде отслабена, както и цялото им човешко същество.

2  Вж. Николай Бердяев, Из этюдов о Я. Бёме, 1930 г., с. 67. Б.пр.
3  Срв. Николай Бердяев, Смисълът на творчеството, 1994 г., с. 81. Б.пр.
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И не Господ е виновен за тази слабост. Той предлага чрез любовта Си сила на 
Своите творения и свободна воля, за да израстват в силата. Но за това е 
нужно съдействието на самите творения.

Любовта разкрива Бога като Някой, Който не злоупотребява с всемогъще-
ството Си, за да държи хората със сила в общение със Себе Си, но и не ги изос-
тавя сами на собствените им сили. Чрез любовта Той иска да укрепи човешки-
те създания, но и тяхната воля и свобода на действие. От тях самите зависи 
дали ще се отворят за Божията любов. Този, който не приема любовта, го 
прави от гордост, а това е знак за отслабена сила на свободата. Не свобода-
та сама по себе си е предизвикала падението, а отказът от свобода. В силите 
на човека е по всяко време да се завърне към силата на свободата. И в това му 
помага любовта, проявена към него от Бога и от неговите ближни. Колкото 
повече някой обича Бога и ближния си и колкото по-малко се вглежда единст-
вено в себе си, толкова по-свободен е той. Не свободата го тласка към злото, 
а пълната нейна безполезност, ако тя не се разбира и като свобода от самия 
себе си. От другия, който иска да бъде едно с мен, идва силата ми да крепна 
в свободата и в крайна сметка – от Този, Чиято воля е да ни събере всички с 
любов наедно на място, където ще забравим себе си в егоистичния смисъл на 
думата, понеже ни е завещал да се обичаме един друг в Него и Той е Който ни 
яви любовта Си, като принесе Себе Си в жертва за всички ни.

В любовта живеем в най-голяма пълнота нашето предназначение, неприну-
дата на волята и свободата си. Обичам на добра воля, обичам с радост, за-
щото съм привлечен от другия човек, но привлечен със забрава за самия себе 
си, а не за задоволяване на някакво желание. Тогава любовта ми към другия се 
задълбочава с неговата любов към мен, всеки се укрепява от другия. Но в ней-
ното по-висше трептение любовта ми не чака да бъде събудена и укрепена 
от нечия любов към мен, а се събужда от разпознаването на удивителната ѝ 
мистерия и от желанието да направя другия също причастен към това тайн-
ство, да осъзнае той ценността на любовта като тайна на силата; да нап-
рави себе си щастлив чрез любовта, която проявява.

Ала Този, Който предходи като пример и като източник за пробуждането на 
любовта във всички ни чрез Своята любов към нас, е Божият Син, Който ста-
на човек и бе разпнат за нас, жертвайки Себе Си като свидетелство за лю-
бов, която предшества любовта, с която ще ни бъде отговорено или която 
се обяснява просто със стойността, която Той придава на тези, на които 
се показва, стойност, с която, от друга страна, Той сам ни е облякъл. Това 
е най-недетерминираната свобода. Това е тайната на Върховната личност, 
на върховната любов.

В книга Битие светът не е представен като сътворен от Бога, за да премине 
непременно през опита на злото, но ни е разкрито одобрението на Създателя, 
че всичко сътворено е добро. Битие не ни разкрива Бога като Творец на свят, 
носещ в себе си възможността за зло, за бъде то противопоставяно на доб-
рото. Не Го показва и като принуден от някаква необходимост да създаде 
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такъв свят. Той създава света от любов, защото в любовта се проявява ис-
тинската, недетерминирана свобода. Но точно затова Той не създава свят, 
принуден да Го обича, а го сътворява с риск светът да не отговори на любов-
та Му. И това е акт на снизхождение, на смирение, което може да бъде прието 
като жертва, имайки предвид всемогъществото, което Той може да прояви. 
Той не използва Своето всемогъщество, за да създаде свят, принуден да Го 
обича, или свят, на който да покаже, че не се нуждае от неговата любов. Това 
не би означавало истинско всемогъщество. Това би Го представило като слу-
га на собственото Си всемогъщество. Бог проявява недетерминирана свобо-
да, но тя не е над Него, а е Негова. Той Самият е недетерминираната Свобода.

Появата на злото в света не може да бъде обяснена със сътворението на 
свят, който задължително трябва да бъде изложен на опита на злото. Това 
по-скоро би било дело на ограничена, а не на безграничната свобода на Бога. 
Злото е могло да се появи в света именно защото Господ е сътворил света с 
безграничната си любов. Но недетерминираната свобода, дарена на хората, 
предполага, че те могат да изпитат добро само при общението си с Бога, и 
от друга страна, могат да избират злото, което е липсата на общение с Него.

Като сътвори света от любов, Бог направи този свят добър. Но не можеше 
да го накара да бъде и да остане добър, освен при общуването си с Него чрез 
любовта. От своя страна, хората именно чрез свободната си воля и неот-
кликването на Неговата любов могат да изберат злото. Но знаейки това, Бог 
при създаване на света предварително беше решил да прибегне до ново Свое 
снизхождане към този свят, за да го доведе до още по-голямо единение със 
Себе Си в любовта чрез Въплъщението и Разпването на Своя Син и така Той 
отново се отказа от Своето всемогъщество. Има дълбока свързаност между 
Сътворението и Въплъщението. Въплъщението не е корекция на едно несъ-
вършено творение, а стъпка нататък към приближаването на този свят до 
Бога чрез любовта, приближаване на любовта към света, до постигането на 
единение с Него в Личността на Сина Божи.

Още актът на Сътворението е проява на своеобразно смирение на Бога, 
като то достига до своя предел при Въплъщението и Разпването на кръс-
та на Божия Син. Ето защо християните правят кръстния знак, възхваля-
вайки Светата Троица от благодарност за дадената за нас жертва, израз на 
най-великото смирение и снизхождане към света от любов към нас.

Но предвид факта, че някои от Неговите съзнателни създания няма да се въз-
ползват от тази втора и съвършена стъпка на Твореца във волята Му за еди-
нение с тях, а остават да пребивават в нещастие, възниква въпросът дали 
не е било по-добре Той да не бе създавал света. Бьоме отговаря на този въпрос 
чрез идеята, че Бог не може да не създаде света такъв, какъвто Го е създал, 
чрез недетерминирана свобода, която е по-горна от Него или Го предхожда.

Християнското учение казва, че Бог е избрал да сътвори света и да снизходи 
в него, принасяйки жертва за този свят, защото дори и съществуването в 
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непълно единение с Бога е по-добро от несъществуването. Бог дава на създа-
нията толкова, колкото не зависи от тяхната собствена воля да получат. 
Това казва свети Йоан Дамаскин, като по този начин отговаря на онзи ма-
нихей, който го пита защо Бог е сътворил дявола, знаейки, че той ще бъде 
зъл: „Сътворил го е от преизобилие на благост. Защото е казал: „Тъй като ще 
върши зло и ще изгуби всички дарени му блага, да го лиша напълно от дадени-
те му блага и да го направя несъществуващ? Съвсем не. Дори и да е зъл, няма 
да го лиша от причастност с Мен чрез битие, даже против волята му няма 
да го лиша от Моето благо чрез битие”. Защото никой не удържа и не свързва 
всичко в битие освен Бога – защото битието е благо и дар Божи... Всичко, ко-
ето Бог дава на всеки, е добро, защото това, което Доброто дава, е добро. 
Следователно всички, които имат битие, присъстват отчасти в доброто, 
в една последна степен”. Или: „Бог и на дявола предлага блага, но той не иска 
да ги приеме... И в бъдещия век Бог ще дава блага на всички, защото Той е из-
точникът, от който извират всички блага. Но всеки участва в доброто, до-
колкото сам е готов да го въприеме”4.

Така че Бог не съжалява, че е сътворил света, дори и след като част от тво-
рението Му се озова във вечния ад. Той продължава да поддържа битието на 
създадените за битие като продължение на проявлението на Неговата бла-
гост към тях. Тяхното състояние в ада не е наказание от Него, а е отказът 
им да приемат повече от даровете, които Той им е предложил. Това ни кара да 
разбираме злото не като тотална липса на добро, а като оскъдица на добро... 
Страданието идва от този недоимък на благото, от недостига на доброто, 
тъй като човекът е създаден да напредва в неограничеността на благото.

Но тук възниква въпросът – в какво се състои това умалено добро на лошите 
и на тези в ада и защо то върви заедно със страданието? И защо ценност-
та на битието е добро? Защото битието не може да се приема просто за 
съществуване, изпразнено от всякаква ценност. Признаваме, че то е мисте-
рия, която е трудно да бъде описана...

Умаленото благо в битието на тези в ада, което все пак е благо, е благото, ко-
ето се преживява чрез живот, лишен от други блага. Ако се опитаме да кажем 
нещо за това оскъдно благо, вероятно може да се отбележи, че съзнателните 
създания, които са извън общението с Бога, нито дори са в искрено общение 
с ближните си, въпреки това получават полза чрез удовлетворението, което 
им дава съществуването, което те в гордостта си предполагат, че имат 
сами по себе си и завинаги. А липсата на духовна любов, която би им донесла об-
щението с Бога, дали може да се компенсира с илюзията, че познавайки света, 
те имат знание за всичко? Гордостта и илюзията биха могли да им дадат ня-
каква компенсация за липсата на щастие, което общението с Бога (и с ближни-
те) може да им даде. Тези две неща може да изглеждат като компенсация и по-
ради това, че може да свикнеш да не изпитваш щастието, което любовта към 
Бога и ближните може да ти даде. И така може да стигнеш до убеждението, че 

4  Dialogul contra Manichaeos, P.G., 9, col. 1341.
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Бог и ближните изобщо не могат да ти дадат щастие, както и до умозаклю-
чението, че Бог дори не съществува. Защото, без да имат тази опитност от 
Бога, Който може да им даде любов в изобилие, мнозина са уверени, че Той изоб-
що не съществува или че Той не е Бог на любовта, или че Неговата любов не 
може да ги направи щастливи. Те могат да свикнат да живеят във враждебни 
отношения или в безразличие към другите, в отдалеченост от Бога, дори и в 
неверие, че Той изобщо съществува. И въпреки че това постоянно провокира 
неудовлетворение в тях и ги кара да страдат, те компенсират това с аро-
гантност, напираща в тях в тези състояния, и с илюзията, че въпреки всичко 
те напредват чрез нови изживявания в състоянието, в което са.

Тъй като само чрез личностите потенциалната воля може да се активира в 
добра или в лоша посока, само личностите се явяват действени фактори на 
доброто или злото, само те преживяват доброто и злото чрез себе си и по-
между си. Човешката природа, която не съществува в конкретна човешка 
личност, не би могла да се активира, да се прояви като добра или лоша. Ето 
защо доброто или злото заживява между личностите и от страна на личнос-
тите. Те вършат добро или зло, използвайки потенциала на човешката приро-
да да прави добро или да причинява зло. Разбира се, когато хората използват 
добре потенциала на добрата си природа, те я използват в хармония с пред-
назначението на човешката си същност, или напротив – могат да действат 
срещу него. Когато я използват за зло, те действат против човешката си 
природа. Но дори и тогава злото не може да бъде извършено без използването 
на потенциите на тази природа, без онова, което тя съдържа в себе си. Злото 
няма сила за действие извън тази природа. Защото само тя е извикана за би-
тие. Злото е принудено да използва потенциите на онова, което съществу-
ва. И тъй като съществуващото в човешка форма съществува единствено 
в личността, само човешката личност може да върши зло и само тя може да 
прави добро. Човекът използва общата воля да бъде човешко същество по 
определени начини, като може да се остави да бъде увлечен от илюзията, че 
служи в полза на човешкото създание дори и когато използва естествената 
си воля против него. Човешката природа може да бъде използвана и против 
нейния реален растеж, защото, от една страна, тя е създадена да се движи 
към растеж чрез хармония в самата себе си и с Бога, но от друга страна, тя 
е променлива, така че може да се движи в своето конкретно съществуване 
като личност и към това, което противоречи на духовното развитие, отказ-
вайки да се движи в хармония на своите собствени сили и към Бога, заблудена 
от гордостта, че може да се обогати чрез самата себе си и чрез света, с кой-
то разполага, и търсейки преувеличената наслада от удоволствията, които 
този свят може да предложи. Свети Атанасий пише: „Душата по природа е 
лесно деятелна, не престава да се движи, дори и да се отвръща от пътя на 
добродетелта и не за да съзерцава Бога, а мислейки върху несъществуващо-
то, използва онова, което е в нейната сила, превратно, зле възползвайки се от 
тази свобода за измислени въжделения. Защото сътворена свободна, тя може 
да склони към доброто или да се отвърне от него. И отвръщайки се от добро-
то, у нея обезателно се появяват неблаги мисли. Но тя не може да спре свое-
то движение, защото по природа, както бе казано по-горе, е лесно деятелна в 
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различни посоки. И съзнавайки свободата си, се вижда способна да използва те-
лесните си членове за несъществуващи неща и за съществуващи неща. Тези, 
които съществуват, са добрите, а тези, които не съществуват, са злите. 
Съществуващите наричам добри, защото имат своите образци в Бога, Който 
е Съществуващият, а несъществуващите наричам зли, защото са възникна-
ли от човешки мисли… Виждайки силата и свободата си, както казах по-горе, 
душата започва да насочва и плътските си членове към злото и вместо да се 
стреми към съзидателност, обръща поглед към желанията, доказвайки така, 
че и това е възможно за нея, и мислейки, че направлявайки своето движение, 
тя запазва достойнството си и не съгрешава, като прави това, което е в си-
лата ѝ. Защото не разбира, че не е създадена само да се движи, а да се устремя-
ва към това, към което трябва”5. Според св. Атанасий има две неща, в които 
се съдържа злото, извършено от човека: в неговата заблуда за вътрешните 
му желания и в гордостта, която се изразява в мисълта, че човек може да се 
развива сам, да възхожда нагоре без Божията помощ.

И както божествената природа съществува само в Личностите, така и чо-
вешката природа съществува само в личностите. Само чрез тях се постига 
познанието и любовта. Особено любовта не може да има място, освен между 
личности. Само личностите заедно могат да изпитат вечната пълнота на 
битието с Бога и истинското въздигане на човека.

Единствено във и чрез Божествените Личности човекът преживява безгра-
ничната пълнота на битието в Бога, така и единствено в човешките лич-
ности обитава човешката природа и може да бъде изведена все повече и по-
вече към безкрайния божествен живот. Но е възможно тази устременост да 
вземе обратната посока – към стесняването и осакатяване на човешкото 
същество, без това да може да се предотврати. Но дори в тази невъзмож-
ност да се спре устремът към божествената вечност, или обратното – към 
връщането назад, можем да видим Божия образ, запечатан като динамично 
напрежение в човешката природа, но в случая на нейното ограничаване тя се 
преживява по фалшив или привиден начин.

В унищожаването на злото човекът използва онова, което му е дадено в не-
говата човешка природа: ума и тялото си. Но когато ги използва за зло, той 
избира онези неща, които не съществуват, тоест онези неща, които отслаб-
ват силата му, изкривяват автентичната му природа и доставят мимолет-
ни удоволствия. Но тя не може да бъде напълно унищожена, след като му е 
дадена от Бога и пребивава в даденото от Бога битие. Доброто се съдържа в 
това да останеш в общение с Бога, а злото – да избереш онова, което го няма, 
като се отделиш от Него.

В тези думи на св. Атанасий имаме определение за вложения Божи образ в чо-
вешката природа. Отделянето от Бога е едно със злото и с отслабването 

5  Св. Атанасий Велики, Слово против елините, цитатът е по рум. изд. Свети Атанасий Велики, Писания, 
част I, Букурещ, 1987 г., с. 34-35.
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или изкривяването на човешката природа. Следователно човешкото съ-
щество е образ на всичко, което е Бог: битие, познание, любов. Бог ги има 
тези трите в неограничена пълнота, а човекът ги има в себе си в зависимост 
от Бога и напредва в тях само ако се отвори за общение с Него...

Когато обаче човекът се е откъснал от общение с Бога и влага волята си 
във враждуване и битка срещу Него, което също е някакъв вид общение, той 
спомага за деформирането на своята автентична човешка природа чрез аро-
гантността и егоистичните си желания, противопоставени на смирението, 
което ни отваря към Бога и към ближните и укрепява обогатяването на духа.

Въздигането към порядъка на Божията вечност разкрива възможността 
за безгранично духовно обогатяване, с перспективата за вечен живот, на-
место монотонното напредване в собствената гордост и комплекси, за ко-
ето също използваме силите, дадени ни от Бога, но тръгвайки в посока, об-
ратна на Неговия път. Хората, които напредват духовно чрез връзката си 
с другите, дори в общението си с враждебни към себе си личности съумяват 
да научат какво трябва да избягват, от какво трябва да се пазят. Хората, 
които живеят заключени в микрокосмоса на своя егоизъм и се потапят в по-
тока от все нови и нови желания (според предлаганите от света изкушения), 
могат да научат нещо добро и да надмогнат високомерното си противопос-
тавяне на Бога само ако пред погледа им застанат онези, които винаги са от-
ворени към Божията необятност...

Така историята на човечеството придобива смисъл, обозначавайки същест-
вените моменти, които могат да са от полза на следващите поколения и 
да обогатяват човешкото същество в Божията вечност и в стремление-
то към нея... Именно в човешката природа и чрез нея доброто възраства и 
се умножават формите, в които то се проявява в света – чрез личности, за 
личности и в личностите. Но и злото се проявява така – чрез личности, за 
личности и в личности. Всяка личност ще има своята заслуга, но и ще бъде 
съдена за увеличаването на доброто или злото в човешката природа, което 
преминава и в следващото поколение.

В личността човешката природа се разкрива като възрастваща, привързана 
към Всевечния Бог и неотделима от Него, но също и с риска, ако се отдели, да 
изгуби красотата си, да се омърси, отслаби и да обеднее, но въпреки това да 
продължи съществуването си, защото творческата и поддържаща сила на 
Бога не се оттегля от нейните темели.

Превод от румънски: Сандра Керелезова
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о. Павел Събев

PHILOLOGIA SACRA
Писанието не дава дефиниции за нещата, за които говори;
по същия начин, по който и природата не дава дефиниции.

Затова и всяко нещо трябва да се разбира
с помощта на неговата собствена история.

Спиноза. Богословско-политически трактат, 1670 г.

Бих искал да предложа два дискурса върху езиците на Библията. Целта на пър-
вия е деконструкция на езика до сетивното присъствие на нещата в коре-
ните на еврейските думи. Вторият, по-кратък, е продължение на първия и 
предлага една възможна (в логиката на Иоан. 1:1-18) метафизика на текста 
като τέχνη γραμματική.

Понеже Библията е свещено Писание1, то в далечното минало изучаването 
на нейните езици е определяно като Philologia sacra2. Всъщност Писанието 
и неговите езици разкриват сакралността не на езика, а на онази невидима 
тъкан, която обвързва в едно сетивата, езика, значението и извличането 
на смисъл. Тази тъкан – не бих обозначил нейната реалност чрез друга дума – е 
във фокуса и на двата дискурса в моя текст, тя заявява присъствието на 
човека в света като създаващ себе си в собственото си изричане (по подобие 
на Божественото изричане на света) чрез речта и текста.

1  Читателят ще ми позволи да отбележа, че фразата „свещено Писание” не адресира само вярата, тя 
отразява определена философия на текста и поетика на един от неговите специфични херменевтични 
контексти.
2  „Свещена филология” днес звучи странно, но по времето на йенския професор по еврейски език Шломо 
Гласиус фразата кореспондира със свещения характер на Писанието (Библията) като Откровение на Бога. 
Гласиус пише труд с това заглавие, издаден през 1623 г.
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Ето защо ще започна с добре познатата мисъл на Аристотел, че истината и 
лъжата са неща, които „се казват”, изявления, отнасящи се до предметите.3 
Тук е заложено нещо много важно: без корелацията между речта (λεγόμενα) и 
това, за което става дума (όντα), не може да бъде мислена истината и сле-
дователно няма знания. Бог завел зверовете при Адам, за да „види как ще ги 
нарече той, та както ги нарече, тъй да бъдат имената им”. На какъв език 
Бог говори на Адам в Рая и на какъв език Адам е изрекъл имената? Как на ка-
къв, на иврит – биха казали равините. Склонен съм да се съглася, но се боя, че 
тогава трябва да говорим и за строежа на Вавилонската кула и за „смесва-
нето на езиците”, а не само за трибуквените консонантни корени на еврейс-
кия език и за езика като концептуализиране на сетивния опит... Този разго-
вор би станал твърде дълъг, затова нека се ограничим до неговите изходни 
предпоставки.

І. Изричането на света (дискурс върху една възможна 
семиотика на библейския иврит)

Светът е изречен от Бога. Ако Божията реч е битието на сътвореното, то 
това означава, че можем да мислим за онтология на речта и за антропоцен-
тричност на проявлението на Словото в плът в знаците (буквите), означа-
ващи възприятията на слуха и зрението.

В Септуагинта λόγος почти винаги е превод на еврейския корен dbr (dabar), 
който обозначава Божественото говорене (разбирано като действие4) в ис-
торическото време на човека, действено обвързване на Говорещия със света 
като Негова изречена дума. Тази реч е оня трансцендентен и траен ред (кой-
то аз вече определих с думата тъкан), в който се появява вечният поток от 
сетивни образи, обвързващ индивида с цялото сред променящата се Вселена. 
Сетивните образи „почиват” в корените на думите в библейския иврит с ми-
тологична тържественост, която ги прави почти несетивни и метафизични.

Всяка буква в библейския иврит е еволюирала от пиктограма – знак, преда-
ващ зрително разпознаваемото присъствие на нещата.5 Когато две букви 
(пиктограми) са събрани заедно, се образува консонантен корен, от който се 
пораждат множество думи, концептуализиращи „сгъстената” сетивност на 
корена.

Следните примери са показателни. Когато ב (bet, дом) се комбинира с נ (nun, 
семе), родителският корен בנ (ben) има значение „домът продължава” и 
обикновено се превежда като „син” – този, който продължава дома на след-
ващото поколение. Еврейската дума בא (av) е изписана с две еврейски бук-
ви alef (א) и bet (ב). Първата буква означава „вол”, а пиктограмата на тази 

3  Вж. Категории 4b8-9; срв. Метафизика VI.4 1027b25-27.
4  Многото значения на корена са пряко или косвено свързани с някакво действие на говорещия Бог, насо-
чено към човека.
5  Benner, J. A. The Ancient Hebrew Lexicon of the Bible. Hebrew letters, words and roots defined within their ancient 
cultural context. Virtualbookworm Publishing: College Station, TX, 2005.
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буква – изображение на волска глава – представя идеята за сила.6 Втората, 
означаваща „шатра” („дом” – за номадите евреи), е изображение на шатра. 
Когато тези две букви се комбинират, получаваме значението „силата на 
шатрата/дома”; то е описателно за опорните колове на шатрата, които 
осигуряват нейната устойчивост. Тъй като bet изобразява и дома, думата 
 означава и „силата на дома” и е еврейската дума за „баща”. Еврейската (av) בא
дума א מ(em) се състои от alef (א) и mem (מ). Пиктограмата на alef, както ка-
захме, е волска глава, представяща идеята за „сила”, буквата mem произхожда 
от пиктограма, изобразяваща „вода”. Комбинацията от двете букви означа-
ва „силна вода” и е еврейската дума за „майка”. Еврейската дума לא (el) съдър-
жа alef и lamed. Комбинирането на alef („сила”) и пиктограмата на lamed, изо-
бразяваща пастир, означава „авторитет”. Тези букви образуват еврейската 
дума за Бог, означаваща „силната власт”.

В граматиката на Гесениус7, класически труд върху библейския иврит, се каз-
ва, че повечето еврейски думи са получени от трибуквени корени, които про-
изхождат от по-стари двубуквени: „голям брой трибуквени основи наистина 
сочат към двубуквена основа, която може да бъде наречена корен, тъй като 
тя представлява изходна точка за няколко трибуквени модификации на една 
и съща фундаментална идея”8.

Равините коментират този интересен граматичен факт, например рави 
Матитяху Кларк пише: „Втория основен аналитичен инструмент в система-
та на Хирш ще наречем градационни варианти. Това включва пет специални 
съгласни: א (aleph), ה (he), ו (waw), י (yod) и נ (nun). Тези съгласни играят специ-
ална роля по отношение на корените, чиято трета съгласна е идентична с 
втората. Новата коренна форма не променя основното значение на първо-
началния корен, но добавя някои нюанси към значението”9.

Пример за такъв развой е коренът רצ (tsr), чийто градационен вариант включ-
ва трибуквения корен ררצ (tsarar), който означава „насилващ, ограничаващ, 
потискащ”. Виждаме, че втората и третата съгласни – буквата ר (resh), са 
идентични. Производните на ררצ (tsarar) са; רצנ (natsar) – охрана или защита; רצי 
(yatsr) – образуване или създаване; רוצ (tsur) – ограда или ограждане.

Кренът דר (rd) דר чрез удвояване на буквата daled (ד) образува трибуквения 
корен דדר (radad), който има значение „изравняване надолу, предаване изцяло”. 
Производните הדר (radah) – „имам господство, управлявам”; דרי (yarad) – „да се 
спусна надолу”; דור (rud) – „принизявам, унижавам”.

6  Ibidem, p. 51.
7  Първото издание – Hebräische Grammatik, е публикувано на немски език от Wilhelm Gesenius в Halle през 
1813 г. Изданието, което тук цитираме, е английският превод от 1910 на A. E. Cowley на последната значи-
ма редакция на произведението, направена през 1909 г. от Е. Kautzsch.
8  Gesenius, W., E. Kautzsch, A. E. Cowley. Gesenius' Hebrew grammar. Oxford: Clarendon Press, 1910, p. 100f.
9  Clark, M. Etymological Dictionary of Biblical Hebrew: Based on the Commentaries of Samson Raphael Hirsch 
(English and Hebrew Edition). Philipp Feldheim, 2000, p. 295.
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От корена ץק (qts – без съмнение имитиращ звука от рязане), който предста-
вя основната идея за изрязване, рязане на парчета, се извличат директно: 
-разрязвам”, „да отрежа” (използва се и абстракт„ ,(qatsah) הצק и (qatsats) ץצק
но: „да реша”, „да преценя” (откъдето ןיִצָק – qatsin, срв. арабски qâḍi – съдия); 
също בַצָק (qatsab), „да отрежа”, „да стрижа”; ףַצָק (qatsaph), „да се разкъса”, „да 
се счупи”; עַצָק (qatsa'), „остъргвам”; רַצָק (qatsar), „да пожъна”. Развитието на 
корена е интересно при промяна на съскащата съгласна със зъбна (טק, qt), 
откъдето בַטָק (qatsab) – „да нарежа на парчета, да унищожа”. С омекотява-
нето на началната буква коренът става סכ (ks), откъдето חַסָּכ (kasach), „да 
отрежа”, и םַסָּכ (kasam) – „да се обръсна”. С още по-голямо омекотяване до זג 
(gz) и דג (gd): זַזָּג (gazaz) – „отрязвам, стрижа”; הָזָּג (gazah), „разрязвам, разси-
чам”; רַזָּג (gazar), „отсичам, откъсвам, нарязвам”; по същия начин דַדָּג (gadad) – 
„да режа”, עַדָּג (gada) – „да отсека, да отсея”. Присъединени към този корен са 
и поредицата от стъбла, които вместо с палатални съгласни започват с 
гърлената het (ח), например דַרָח (charad), „треперя”. Подобен е и коренът םה 
((h)m), който изразява звука на тананикане, което се прави със затворена 
уста, от него е производна думата םַמָה (hamam), означаваща „издавам шум, 
бръмча, ръмжа”.

Израстването на „стъблата” от двубуквените корени е интересен процес, 
но не това е от значение за нас сега. Всеки от множеството примери е инте-
ресен с това, че съдържа звук и образ (чрез пиктограмата, от която са произ-
лезли буквите). Не е изненадващо, че толкова много производни корени имат 
значенията „сека”, „цепя”, режа” и т.н., защото много от нещата, които ски-
тащият със стадата си евреин извършва, за да се прехранва, са свързани с 
рязане.10

Гесениус определя двубуквените корени като „абстракции на основата”, кои-
то вече не се използват. Те представляват по-скоро скритите зародиши 
(semina) на корените (най-често трибуквени) в иврита. Тези стъбла понякога 
са толкова къси, че се състоят просто от елементите на самия корен, нап-
ример םַּת (tam), „да бъде завършен”, לַק (qal), „светлина; лек, бърз”. Някои от 
случаите, в които трибуквените стъбла не могат със сигурност да бъдат 
проследени до двубуквен корен, може да се дължат на комбинация от два коре-
на – прост метод за формиране на изрази, който да съответства на по-слож-
ни идеи.11 Определянето на корена, макар и трудно, а в някои отношения и 
подвеждащо, е от голямо лексикографско значение. Съвсем различен и много 
спорен е въпросът дали някога е имало период в развитието на семитските 
езици, когато двубуквените корени са били изолирани и неизменни или комби-
нирани с флексия, са комуникирали мисълта. Ако е съществувал такъв период, 
тогава трябва да се признае, че първоначално езикът е изразявал изключи-
телно малко и елементарни идеи, извлечени от сетивен опит, които посте-
пенно се разширяват чрез допълнения, за да се обозначат по-деликатните 
оттенъци на значението и абстракцията. Във всеки случай този процес на 

10  Horowitz, E. How the Hebrew Language Grew. KTAV Publishing House, 1993, p. 301.
11  Gesenius, W. Op. cit., p. 102.
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трансформация трябва да се отнесе към период в развоя на езика, който е 
изцяло извън възможностите за опознаване. Това, което е достъпно за изу-
чаване, е постепенното размножаване на стъблата чрез фонетични про-
мени. Гесениус ни казва още нещо много важно: „Много от тези едносрични 
думи ясно имитират звуци и понякога съвпадат с корени с подобно значение 
в индогерманското семейство от езици. От други корени има категорични 
доказателства, че семитското езиково съзнание ги е считало за ономато-
поетични, докато индогерманският инстинкт не успява да разпознае в тях 
имитация на звук”12.

Синтагматичният принцип може да се използва за идентифициране и интер-
претация на асоциацитивни връзки между различните модалности на сетив-
ността, с която са наситени корените на думите. Например в библейския 
иврит коренът הרח (charah) обикновено се използва заедно със съществител-
ното „нос” (ףא, aph) и означава „сърдя се”. Буквално тази фраза означава нещо 
като „носът гори”, въпреки че коренът הרח (charah) никога не описва пожар. 
От осемдесет и двата случая на употреба в петдесет и три фразата הרח ףא 
описва гнева на Бога или на човека (вж. напр. Иов. 19:11; 32:2). Честата упот-
реба на тази комбинация създава синтагматична връзка между глагола и съ-
ществителното, която дава възможност глаголът сам да носи смисъла на 
цялата фраза, както в следващата инструкция: „Гневът на Господа пламна 
(wayyihar-ap YHWH) против людете Му” (Пс. 106:40).

Частта на тялото, свързана с глагола charah, са очите, а не носът. Колкото и 
парадоксално да е обаче, случаите на употреба, отразяващи този аспект на 
сетивността, са редки. Когато Рахил скрива домашните идоли, тя моли баща 
си да не се сърди (Бит. 31:35); тя буквално го моли „да не се гневи в очите”. Този 
странен израз може да се обясни със синтагматичната връзка между глагола 
charah и съществителното aph („нос”); тъй като очите могат да заменят 
носа във връзка с този глагол, има парадигматична асоциация, която поставя 
очите и носа в една и съща категория. В допълнение, замяната на едното съ-
ществително с другото внася нови конотации, свързани с виждането. Тази 
фраза обикновено се използва за изразяване на преценка или мнение; в очите 
на някого поведението може да изглежда „добро” или „лошо”. Така думите на 
Рахил смекчават съдържанието на оригиналната фраза за гняв, подсказвайки, 
че Лаван може би греши в подозрението си. Както приликите, така и разлики-
те между очите и носа се подразбират в този риторичен изказ.13

Посред Райската градина е дървото на „познаването на добро и зло”. Дървото 
е добро и привлекателно за сетивата (Бит. 3:6), но уви, неговите плодове са 
забранени. В гносеологичен план не е ясно какво е това познание: дали е все-
знание, което притежава само Творецът на света и затова е забранено; 
или скок в зрелостта и еманципирането на човека от неговия Създател; или 

12  Gesenius, W. Op. cit., p. 101-102.
13  Avrahami, Y. The Study of Sensory Perception in the Hebrew Bible: Notes on Method // Hebrew Bible and Ancient 
Israel (HeBAI). Editors: Gary N. Knoppers † (Notre Dame), Oded Lipschits (Tel Aviv), Carol A. Newsom (Atlanta GA), and 
Konrad Schmid (Zürich). Vol 5. Mohr Siebeck, 3–22, p. 17-18.
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вкусването на плода обозначава придобиване на сексуални знания (откриване 
на еротичността като белег на цивилизационна култура), които правят го-
лотата осъзната и срамна, както се намеква по-късно (Бит. 3:10-11).

За нас е важно нещо друго. Заблежете, че разказът е наситен със сетивност: 
зрение, докосване, вероятно мирис, вкусване. Лексемата בוט (towb) със значе-
ние „добро”, „приятно”, отразява сетивните възприятия на очите, обоня-
нието, вкуса и допира.14 В Бит. 2:9 имаме интересна идентификация15 между 
очевидно сетивните значения на towb, които описват дърветата в Рая, и 
гносеологичните аспекти на същата дума във фразата „дървото на позна-
ването на добро и зло” (ערו בוט תעדה ץע /ēṣ hada‘aṯ ṭwōḇ wārā‘), което заедно с 
другите е добро (towb) за храна (предлогът ל го подчертава). Всъщност тук 
има двусмислие: от нещо добро (самото дърво) може да произтича нещо зло, 
т.е. познаването („понятието за...”?) на злото. Прибавете към това и забра-
ната да се яде от „доброто дърво” – „да не ядеш от него; защото, в който 
ден вкусиш от него, бездруго ще умреш” – и загадката става още по-запле-
тена. В развоя на разказа се появява и алтернатива, предложена от изкуси-
тел: „не, няма да умрете, но Бог знае, че в деня, в който вкусите от него, ще 
ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло”. Ако 
умирането се възприема буквално16, виждаме, че не се случва. Изгонването от 
райската градина би могло да бъде осмислено като „умиране”, т.е. загуба, кри-
за и т.н., но това са съвременни интерпретации. В крайна сметка разказът в 
следващите глави ни показва плавен процес на цивилизационна еманципация 
на първите хора от Бога. Хората се умножават, строят градове, познават 
насилието над други хора, умират. И всичко това е в резултат на вкусването 
от привлекателния плод на Дървото на познанието, въпреки че от разказа не 
става ясно какво знание са придобили хората, те просто са изгонени, защото 
са нарушили заповедта.17

Знанието (от глагола עדי yada – установявам чрез виждане; зная) се отнася до 
различни аспекти (етични, естетични, сексуални) на сетивно самопознание – 
това, което бихме могли да наречем „чувствена мъдрост”. Дали пък плодът 
от дървото на познанието не лишава човека от това знание за сметка на 
цивилизационния процес на отчуждаване от значенията на нещата, изрече-
ни в Божествената реч и опознавани чрез директната идентификация с тях? 
Мисля си, че това е точно така.

В резултат на стимула на различните сетива първата жена бере плода и 
придобива познанието чрез вкусване от него. Вкусът и поглъщането се 

14  Strong, J. Strong's Hebrew Dictionary. AGES Digital Library,1996: 2896 towb.
15  Вероятно тук имаме същата игра на думи, както при името Адам (adam) и земната пръст (adama), от 
която е направен.
16  Така и би трябвало да се разбира. От друга страна, как първите хора ще схванат сериозността на пре-
дупреждението, когато не знаят нищо за смъртта и умирането?
17  В крайна сметка първата човешка двойка не е наясно с абстрактните категории, за които дава позна-
ние дървото. Единственото, което разбира, е привлекателността на плодовете за сетивата и възмож-
ността да придобие нещо, което има нейният Сътворител, без да осъзнава за какво би могло да послужи 
всичко това.
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превръщат в разбиране, възприятието се превръща в действие. Ала зна-
нието, което първите човеци придобили, е различно от мъдростта, която 
се добива чрез сетивата и често се изобразява като ядливо растение и по 
този начин се свързва със сладкия вкус. Текстът в Притчи 3:18 е фина алюзия 
към дървото на живота, персонифицираната Мъдрост е „дърво за живот за 
ония, които я придобиват, и блажени са, които я запазват”.

В тези и други пасажи от премъдростните текстове на Свещеното писание, 
ролята на сетивата за придобиване на мъдрост се оценява положително. 
Според книга Битие желанието за вкусване се оказва фатално, но според кни-
га Притчи копнежът се превръща в източник на живот. Например Притчи 
24:13-14 се позовава на усещането за вкус, насърчавайки желанието за мъд-
рост. Рецепторите за вкус описват характера на мъдростта, сладостна 
като течен мед, който се стича по гърлото. Храната, която активизира чо-
вешката сетивност, изгражда връзка между вкус, преценка и мисъл.

Перцепцията очевидно включва и етична преценка (един следващ, по-сло-
жен етап на познание), която се явява смисъл на сетивното опознаване на 
нещата. В прочита на историята за Едем, който прави по-късната премъд-
ростна литература, дървото и неговият плод съвпадат с плода на мъд-
ростта, който по абсолютно същия начин е приятен за очите, обонянието 
и вкуса. Сензорните възприятия (естетичното възприятие18) и етичният 
смисъл съвпадат в понятието „добро”, отваряйки пътя към абстрактното 
познание.

На гносеологично ниво, ако това е начинът, по който сетивата изграждат 
обозначаването в първичните корени на езика, разбирането ще се превърне в 
смисъл отвъд сетивата, в абстрактно понятие. Начините на усещане са на-
чини на познаване. Сетивното възприятие е път към значенията на предме-
тите, то създава език, чрез който се конструират и изричат значенията. 
Значенията ще се разширяват в метафоричност и абстракция, които, за да 
бъдат разбрани, ще се нуждаят от текста като подредба (синтаксис) на из-
речения, съставени от думи, те пък от своя страна са съставени от букви, 
означаващи звуци и образи (консонантните трибуквени корени на думите) – 
усещания, обхващащи цялата гама на човешката сензорика. Така отново се 
връщаме към сетивния опит, който деконструира и връща към „Дървото на 
познанието” всяка концептуализация.

ІІ. Текстът като „плът” на Логоса (дискурс върху Иоан. 1:1-18)

Езикът оформя начина, по който мислим,
и определя какво можем да мислим.

Бенджамин Уорф. Наука и езикознание, 1940 г.
18  Етимологията на думата ни отвежда към съществителното αἴσθησι, обозначаващо, на първо място, 
възприятие на сетивата (слуха и виждането) и след това интелектуално прозрение. Глаголът αἰσθάνομαι 
със значение „забелязвам” също поставя акцент върху сетивността.
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Тръгнахме от деконструкцията на свещените думи (λόγοι) в древния библейс-
ки иврит до сетивното познание на първия човек. Сега искам да поговорим 
за възможностите на думите да конструират значенията на нещата, да ги 
описват и помнят чрез разказа за тях.

Текстът, като тъкан (ще си позволя отново тази дума)19 от знаци, като 
синтаксис на из-речения, съхраняващ разказа за смисъла, е нов етап в ци-
вилизационната еманципация на човека от сетивното знание за нещата. 
Търсенето на смисъл предполага концептуализация на значения, а това вече 
е сгъстяване на ефирни перцепции, събиране и изграждане на „плът”, в която 
„почиват” значенията и се оформя живото „тяло” на смисъла и историята – 
човекът осъзнава своята историчност и смъртност („бездруго ще умрете” е 
заплахата).

Евреите, които вече нямат Храм, вярват, че Тората стои като „Книга на жи-
вота” (текст) пред престола на Бога. Християните разбират, че паметта 
за изреченото е нетрайна, времето на Господнето пришествие се забавя 
и е неизвестно, затова ръкописите трябва да свидетелстват за Словото 
Господне чрез текста като разумна (λογικός) подредба на думи, изречения 
и абзаци. Говорещият Бог, Който се разхожда в Едем по време на дневната 
прохлада привечер, ще се „скрие” в текста на Писанията, в порядъка от запи-
сани думи хората ще знаят Неговия Закон и Воля.

Дискурсът върху Логоса у Йоан, в неговия семиотичен прочит, обаче не изчерп-
ва идеята за езика като с-мислен порядък на думи. Наистина Логосът би мо-
гъл да бъде разбран по същество и като език, но той е и активност, която се 
отличава от νοῦς (ум) и διάνοια (разбиране), оставайки обвързан и с двете. Той 
не е космическият закон на разума, нито първородният посредник между чо-
века и света на „вечните форми”, той е речта на Бога към човека. Бог се обръ-
ща чрез думи (λόγοι) към човека, същите думи, с които изрича света. Думите, 
които внасят порядък (синтаксис) в сътвореното. Херменевтиката на цър-
ковните отци разбира тези думи като Битие, Живот, Действие (ἐνέργεια). 
Всяко слово Господне е реалност, слово и действие са идентични.

Логосът „стана плът” (σὰρξ ἐγένετο в богословската херменевтика на Йоан) 
и обвързва чрез изричането на света („всичко чрез Него стана”) ума с 
Живота, защото е Божествено говорене в човечността на „ставането” 
(γίνομαι според езика на Йоан) в този свят. Сакрално-тържествената фраза 
„В начало беше Словото” определя изначалния (ἐν ἀρχῇ) характер на говоре-
нето, на изричането на света, за което вече споменах (забележете несвър-
шеното време на глагола εἰμί в изречението Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος), но и на логос-
ната метафизика на текста като плътност на тъкан от знаци, означаващи 
звуковете на речта. Речта, която е невъзможна без жизненото дихание във 
вдишването и издишването; сетивната реалност на изричането, която е 
достъпна (въплътена) в „плътта” на текста. Тя е както външна форма, чрез 

19  Каквото е значението на латинската дума textus.
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която се изразява вътрешна мисъл, така и самата вътрешна мисъл: λόγος 
ἐνδιάθετος (дума в ума) и λόγος προφορικός (изречена дума). Двете „заплитат” 
текста (Писанието) като плът на Логоса чрез тропоси (τρόποι) за място, вре-
ме, род, лице, число20; като строител и архитект (τέκτων) на света, Логосът 
предава на човека изкуството на буквите (τέχνη γραμματική) като Писание, 
което разказва Него Самия.21

Въплъщението на Логоса ни насочва към авторитета на текста като разказ, 
записана подредба на думи (Писание, Γραφὴ), към онова метафизично и мета-
исторично архе на човека, в което Изговарящият думи (λόγοι) в човешкото 
време се проявява като Слово Божие и поема след това отговорността (и 
контрола) за думите във и през текста.

Така в богословския дискурс на Йоан е въведена херменевтика на текста, коя-
то трябва да замени херменевтиката на устната реч (κήρυγμα с нейния тър-
жествен призив); Логосът е Херменевт, Чийто инструмент не е Паметта 
като спомняне, а Синтаксисът на Разказа, който също е Памет, но като τέχνη 
γραμματική.

Затова и Логосът се открива в човешкото време едновременно като нет-
варен и тварен (става плът), като Божествената реч, изричаща света, и 
като конкретност на историята и на текста. Той не е ratio, не е и затворен 
в Платоновия свят на идеите. Не е порядък и закон, напълно иманентен на 
материята, като логосите на стоиците или като философските априорни 
категории на Кант. В човешкото „ставане” на Логоса, в Неговата въплъте-
ност, има онтологично заложена амбивалентност. От една страна, езикът 
(респективно познанието) е ехото на човешките ментални корелации, за-
щото нищо, което съществува, не е дадено (достъпно) отвъд творческата 
активност на Логоса. Но от друга страна, езикът е нещо, което получаваме 
като дар (според разказа в книга Битие), защото Божественото Слово оста-
ва напълно различно от създадения чрез Него свят; като Мисъл, като Дихание, 
вдъхнато в ноздрите, като обвързващо ни със света Значение.

Човешката реч комуникира с Божественото изричане на света в синтаксиса 
на света като текст – това е херменевтичен принцип, сакрализиращ означа-
ването като дешифриране на божествени знаци (σημεῖα според езика на свети 
евангелист Йоан).

Това дешифриране се крепи върху неустойчивата конвергенция между „би-
тие” и „смисъл”. Когато човек преминава от просто наблюдение на света до 
търсене на неговия смисъл и до изричането на този смисъл, той сътворя-
ва света на значенията, мислени като ентелехия на нещата, като тяло на 
Логоса, който става плът. Тази човешка активност е Бого-образност, видима 
в светлината на Логоса, която свети в мрака (без-смислието) и „мракът я не 

20  Вж. Св. Максим Изповедник, Амбигва 37.
21  Затова можем да говорим за „христоцентричност на Писанието”.
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обзе”. Тази активност е самият живот на човека – вдишването и издишване-
то, без които е невъзможна речта, тя е вечният Живот на вечното Слово.

*  *  *

Отвъд речта и текста, в които обитава разказът, познаването на нещата 
се разпада до първичния сетивен опит за тяхната наличност, който стои 
в основата на езика като звук и образ. Плодът на „Дървото на познаване на 
добро и зло” дарява знание, различно от сетивната мъдрост на докосване-
то и звуковете, вкусването, обонянието и зрението. Това знание е способ-
ност за абстрактно концептуализиране и загуба на значения, изречени в 
Божествената реч и познати на първите хора чрез директна идентифика-
ция с тях в сетивния опит, „виждане на Бога както Е”. Познаването на „добро 
и зло” е способност за конструиране на смисъл чрез речта и текста – хер-
меневтичните инструменти на τέχνη γραμματική. Човекът става херменевт 
на света, тъй както въплътеният Логос е Херменевт на Бога (Иоан. 1:18) в 
обновения и спасен (разбираем и достъпен) свят на значенията, изречени от 
Твореца.
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игумен Арсений (Соколов)

ПРОРОЦИТЕ НА VIII В. ПРЕДИ 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И 
АКТУАЛНОСТТА НА ТЯХНОТО 
УЧЕНИЕ В НАШИ ДНИ
Увод

Осми век е много важен етап в историята на Древен Израил и в историята 
на богооткровената религия. През това столетие в Северното (Израилско) 
царство се появява писменото пророчество. Дотогава пророчеството е 
било устно. Пророците са пред-сказвали, но не са записвали своите проро-
чества. Защо възниква необходимостта да се записват пророчествата, кои-
то изначално са били устни? Преди да преминем към разглеждане на първите 
писмени пророчески текстове, ще засегнем тази тема.

Учените, които изследват пророческата писменост, дават различен отго-
вор на въпроса защо пророците (или техните ученици) изведнъж започват 
да записват. Преди половин век Гуневег предполага1, че съвременните на про-
роците служители на светилищата, жреците, са имали интерес от запазва-
нето на пророчествата в писмен вид. Трудно е обаче да си представим, че 

1  Gunneweg A.H.J. Mündliche und schriftliche Tradition der vorexilischen Prophetenbücher als Problem der neueren 
Prophetenforschung. Göttingen, 1959.
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пророк Амос и пророк Осия ще си сътрудничат с израилските светилища. 
Връзките със светилището – Йерусалимския храм – са очевидни не за изра-
илските пророци, а за юдейските, и то далеч не за всички тях. Израилските 
пророци тъкмо опонират на собствените си светилища, които се намират 
във Ветил (Бет-ел), Галгал, Самария и други големи култови центрове. Затова 
следва да отхвърлим хипотезата, че пророчествата са започнали да се запис-
ват по инициатива на служителите на култа.

Преди тридесет и пет години Милард привежда хипотезата, че записването 
на пророчествата и тяхното съхраняване са били необходими, за да се прове-
ри впоследствие тяхната истинност. Този автор свежда пророчеството до 
предсказване на събития.2 Несъмнено в книгите на пророците често се пред-
сказва бъдещето, обаче още по-често се интерпретира настоящето: проро-
ците не толкова ни предсказват това, което ще се случи утре, колкото ни 
учат на това – какво да правим днес.

Също към 80-те години, но ХХ век се отнася хипотезата на Хардмайер, който 
в една от статиите си3 се стреми да докаже, че първите писмени пророци са 
били в решителна опозиция спрямо политическата власт и са били гонени от 
тази власт и животът им е бил изложен на смъртна опасност. И затова на 
тяхното близко обкръжение (на учениците и симпатизантите им) е била не-
обходима „нелегална литература” – за вдъхновяване и консолидация, тъй да 
се каже. Според този автор пророците и техните ученици са наподобявали 
групите на народоволците в царска Русия.

В съвременната наука циркулират и други хипотези за възникването на 
писмените пророчества. Струва ми се, най-приемливо е мнението на Йорг 
Йеремиас, който в своята статия „Началото на писменото пророчество”, 
която излиза от печат преди четвърт век – през 1996 г.4, посочва две причини 
за записване на пророчествата: 1) пророк Амос и след него пророк Осия дотол-
кова решително скъсват с предшестващата пророческа традиция, че като 
се започне от пророк Амос, може да се говори за две пророчески традиции: но-
вата, чието начало е положено от пророк Амос; и старата, на която той, а 
също и пророк Осия и техните последователи или не обръщат внимание, или 
се отнасят към нея критично. 2) Доколкото пророците Амос, Осия и юдей-
ските пророци от периода преди вавилонския плен са поддържани само от 
незначителна част от съвременниците си, то с цел съхраняване на Божието 
слово в условия, при които това слово се отхвърля от мнозинството, е било 
необходимо то да се записва. Доколко е било радикално разминаването между 
пророк Амос, пророк Осия и пророческите школи (в Свещеното писание тези 
школи се наричат пророчески синове, םיאיבנה-ינב) – разбира се, е спорен въпрос. 
Обаче според мен срещу втория аргумент на Йеремиас е трудно да се възрази.

2  Millard A.R. La prophétie et l’écriture. Israël, Aram, Assyrie. „Revue d’Histoire des Religions”, № 202 (1985). P. 125–145.
3  Hardmeier C. Verkündigung und Schrift bei Jesaja. Zur Entstehung der Schriftprophetie als Oppositionsliteratur im 
alten Israel. „Theologie und Glaube”, № 73 (1983). Р. 119–134.
4  Jeremias J. Die Anfänge der Schriftprophetie. „Zeitschrift für Theologie und Kirche”, № 93 (1996). P. 481–499. Вж. 
също: Jeremias J. Hosea und Amos. Studien zu den Anfängen des Dodekapropheton. Tübingen 1996.
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Амос, пророкът на социалната справедливост

„Тъй казва Господ: за три престъпления на Израиля и за четири няма да го 
пощадя, защото продават праведен за сребро и сиромаха – за двои сандали. 
Лежат при всеки жертвеник върху дрехи, взети в залог, и вино, изнудено от 
обвинени, пият в дома на боговете си” (Ам. 2:6, 8).

Така започва поредицата от пророчества на Амос срещу управляващата кла-
са в Израил. В онова време, през втората третина на VІІІ век, Израилското 
царство е в апогея на своята икономическа и военна мощ. Новоасирийската 
държава още не е достигнала цялата си сила, въпреки че страшната сянка на 
Ашур вече заплашва Предна Азия и Близкия изток. И Египет отдавна вече е 
слаба държава. Четиридесетгодишното управление на Йеровоам ІІ (787–747) 
на фона на изнемощелия Египет и на още недостигналата силата си Асирия 
е последният успешен период в историята на Северното царство. Бащата 
на Йеровоам ІІ – Йоас, успява да си възвърне загубените по-рано израилски те-
ритории, включително земите отвъд Йордан, и дори да подчини на своето 
влияние южносирийския съюз от градове държави, като принуждава царя на 
Дамаск да сключи с Израил васален договор. Изглежда е съвсем близка оконча-
телната победа на Израил над всичките му врагове. При Йеровоам ІІ Израил 
се превръща в мощна регионална държава. В този период от историята на 
територията на целия Близък изток няма по-силна държава от царството 
на Йеровоам ІІ. Именно при този цар благодарение на възстановяването на 
търговските връзки с Арабия и Финикия и благодарение на експлоатацията 
на медните рудници в Арабия, а също и благодарение на развитието на сел-
ското стопанство и на текстилната промишленост Израил постига голям 
икономически успех. Археологическите разкопки в Израил свидетелстват за 
голямо количество разкошни жилищни сгради не само в Самария, но и в градо-
ве като Мегидо, Хацор. Това са двуетажни къщи с 4–10 помещения около двора, 
което е свидетелство както за богатството на социалната върхушка в из-
раилските градове, така и за голямото имуществено и социално разслоение 
в обществото. В Ам. 3:15 се споменават домове, украсени със слонова кост. 
Нищо подобно не се открива в този период в Юдея – там всички градове, 
включително и столицата Йерусалим, са застроени с еднотипни едноетаж-
ни постройки.5

Учудващо е, че в толкова мирно, стабилно време неочаквано за управниците 
на Израил прозвучават гневните речи на Амос, който провъзгласява оконча-
телното Божие решение – Израил, Северното царство на десетте колена – 
потомци на Яков, трябва да загине. Безвъзвратно, завинаги. Господ говори 
чрез пророк Амос: няма да го пощадя, а по-точно: няма да отменя наказанието 
му (съдебната присъда): ונבישא אל.

Какво конкретно предизвиква този Божи гняв? Социалната несправедливост 
и корумпираното правосъдие.

5  За археологията на този период вж. напр.: Finkelstein I., Silberman N.A. The Bible Unearthed. New York, 2001.



2022 / брой 9 (176)

45

Социалната несправедливост. Пророкът остро изобличава всички социални 
язви на своето време: рушветчийството, насилието над изпадналите в дъл-
гово робство сиромаси, лихварството, спекулата и други търговски измами. 
Пророк Амос изобличава религиозното лицемерие на онези хора, които са се 
замогнали за сметка на жестокото си отношение към ближните; той изоб-
личава богаташите хедонисти, които „лежат при всеки жертвеник върху 
дрехи, взети в залог” (Ам. 2:8) и пият вино, отнето от сиромасите като по-
следица от съдебни спорове. Тези, които угнетяват бедните, са забравили, 
че земята на Израил принадлежи в еднаква степен на всички потомци на Яков. 
Причина за катастрофата, предречена от Амос, е грехът на ожесточаване 
към ближните, грехът на нежеланието на придворните големци, на князете и 
военачалниците, на жреците и на търговците да проявят милосърдие и бра-
толюбие към народа на земята, към сиромасите. Изобщо социалната неспра-
ведливост е: „Те не знаят да постъпват справедливо, казва Господ: с насилие 
и грабеж събират съкровища в чертозите си” (Ам. 3:10).

Корумпираното правосъдие. Съдиите, призвани да съдят народа според зако-
на, често се ръководят от собствената си корист и произнасят решения, 
които не са справедливи, а са в полза на богатите беззаконници. Цената на 
тези услуги не е висока: съдиите продават „сиромаха за двои сандали” (Ам. 2:6). 
Много често сиромасите се оказват в дългово робство именно вследствие 
на решението на користолюбивите съдии, които ги осъждат (на робство) за 
неизплащане на лихваря на прекомерно нарасналия им дълг. Безспорно, социал-
ни престъпления са се вършили навсякъде и винаги, във всички общества. Но 
те не бива да съществуват в израилското общество – в него правовите от-
ношения трябва да се изграждат на основата на солидарността и на любов-
та към ближния: „обичай ближния си като себе си” (Лев. 19:18). Господ чрез Своя 
пророк обявява приближаващото наказание на управниците и богаташите и 
на продажните съдии, които обслужват тези властимащи големци: „задето 
тъпчите сиромаха и вземате от него подаръци жито, вие ще построите до-
мове от дялан камък, ала няма да живеете в тях; ще насадите хубави лозя, ала 
вино от тях няма да пиете. Защото Аз зная, колко многобройни са вашите 
престъпления, и колко тежки са вашите грехове; вие сте врагове на правия, 
вземате подкуп и изопачавате в съда делата на сиромасите (Ам. 5:11-12).

Отново и отново звучат жлъчните речи по адрес на „господарите на живо-
та”, които се ояждат за сметка на ограбването на населението: вие „кои-
то лежите на одрове от слонова кост и се обтягате на леглата си, ядете 
най-добри овни от стадото и телета от тлъсто пасбище, пеете под звука 
на гусли, мислейки, че владеете свиралото като Давида, пиете вино от чаши, 
мажете се с най-добри мазила и не ви боли сърце за злополуката на Иосифа! 
Затова сега те ще отидат в плен начело на пленниците, и ще се свърши ли-
куването на изнежените” (Ам. 6:4-7). „Изслушайте това, вие, които жадувате 
да погълнете бедни и да погубите сиромаси – вие, които казвате: кога ще пре-
мине новолунието, за да продаваме жито, и събота – да отворим житниците, 
да намалим мярката, да уголемим цената на сиклата и да измамваме с невер-
ни къпони, да прикупваме неимотни със сребро, и сиромаси за двои обуща, а 
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отсевки от жито да продаваме? Кле се Господ в славата на Иакова: наистина 
няма навеки да забравя нито едно от делата им!” (Ам. 8:4-7).

Осия, изобличителят на идолопоклонството

Осия е по-млад съвременник на Амос. Охолните години се сменят с оскъдни, про-
меня се и военно-политическата ситуация в Близкия изток. В Асирия на власт 
идва великият реформатор Тиглатпаласар ІІІ. Експанзионизмът на Асирия 
рязко нараства. Поход след поход все нови и нови близкоизточни царства се 
присъединяват към Ашур в качеството на провинции. През 732 г. пр. Хр. аси-
рийската армия превзема Дамаск. До края на падането на Самария остават 
десет години. Този заключителен период в историята на Северното царство 
Финкелщайн нарича „агония”6. Тъй като не успява да изплаща извънмерния 
ежегоден данък, наложен от асирийците, последният израилски цар Осия (ед-
ноименник на пророк Осия) в отчаянието си се включва в антиасирийската 
коалиция, създадена от Египет, и така подписва смъртна присъда за себе си и 
за своята васална по отношение на Асирия държава. През 724 г. Салманасар V 
обсажда Самария, а през 722 г. Саргон ІІ я завзема. Бившата столица на Израил 
с околностите си става поредната асирийска провинция; аристокрацията, 
занаятчиите и голяма част от населението са преселени в пределите на съ-
щинска Асирия. В навечерието на тази катастрофа проповядва пророк Осия.

Осия не подминава социалните язви на обществото, но острието на негова-
та пророческа критика е насочено срещу друг грях – срещу идолопоклонство-
то, което за него е духовно прелюбодеяние, измяна на Единия Бог: „Моят народ 
пита дървото си, и неговият жезъл му дава отговор; защото духът на блуд-
ството ги е въвел в заблуда, и, блудствувайки, отстъпиха от своя Бог. Повръх 
планини принасят жертви и по ридове кадят под дъб, топола и теревинт, за-
щото им е хубава сянката” (Ос. 4:12-13). Но наказанието е близко: „Остави те 
телецът ти, Самарийо! разпали се гневът Ми против тях; докога не ще могат 
се очисти?” (Ос. 8:5). Звучат заплахите: „на късове ще стане самарийският те-
лец” (Ос. 8:6), „За телеца на Бет-Авен ще затреперят жителите на Самария; ... 
И сам той ще бъде занесен в Асирия...” (Ос. 10:5-6); „Ефрем ... но провини се чрез 
Ваала – и загина. И сега притуриха към греха: направиха си излени истукани от 
среброто си, според както разбираха, – изцяло работа на художници, – и казват 
на людете, които принасят жертва: „целувайте телци!” (Ос. 13:1-2).

Но за пророк Осия идолопоклонството не е само груб фетишизъм, не е само покло-
нение на телците, въздигнати още от Йеровоам І в зората на Израилевата неза-
висимост от деспотичната власт на давидидите; и не е само религиозен синкре-
тизъм, изразен в култовете към плодородието и в почитането на Ваала наравно 
с почитта към Всевишния. Осия квалифицира като идолопоклонство външната 
политика на своята страна, вектора, който постоянно се мени: „Ефрем се смеси 
с народите, Ефрем стана като пита необърната. ... И Ефрем стана като глупав 
гълъб – без сърце: призовават египтяни, отиват в Асирия” (Ос. 7:8, 11).

6  Finkelstein I., Silberman N.A. Ibid.
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През цялата трета четвърт на VІІІ век над Близкия изток тегне заплашител-
ната сянка на всепобеждаващата военна машина на Асирия – първата дър-
жава в световната история, която има претенции за световно господство. 
Как би трябвало да постъпват управниците на отслабващия Израил пред 
лицето на тази очевидна заплаха? Да сключат васален договор със свръхдър-
жавата или да участват в съюзи срещу нея? В армията и в управляващата 
класа битуват различни възгледи за това в коя посока трябва да е насочен 
векторът на външната политика на царя. Проасирийската и антиасирий-
ската придворна партия си съперничат. Ту едната партия побеждава в тази 
борба, ту – другата. В зависимост от това какви настроения господстват в 
армията и в двора, на престола се оказва ту привърженик на васалния съюз с 
Асирия, ту негов противник. За периода от смъртта на Йеровоам ІІ до пада-
нето на Самария (четвърт век) на самарийския престол се сменят шестима 
царе, четирима от които умират от насилствена смърт. След убийството 
на царя и смяната му с друг обикновено следва и смяна на външнополитиче-
ския курс на страната. Нерядко и самата Асирия се намесва във вътрешните 
дела на Израил, като поддържа проасирийски настроените князе и военачал-
ници и инициира свалянето от престола на непослушните израилски царе.

А на чия страна е Осия – на проасирийската или на антиасирийската? Нито 
на едната, нито на другата. За него не съществува такава алтернатива. 
Всички външнополитически съюзи носят на Израил само злини. Не трябва да 
се търси съюз нито с Асирия, нито с Египет, а с Господа. Винаги трябва да се 
стремят към васална зависимост само от Него, истинския Цар Израилев. А 
да се намират под игото на асирийския цар или да търсят защита от него 
в съюзи с арамеите или с Египет – това за Израил, за народа Божи, е твърде 
незначително и суетно: и едното, и другото според пророка няма да доведе 
до нищо освен до загуба на идентичността и независимостта – до смесване 
с езическите народи (срв. Ос. 7:8), както казва той. Пророкът използва мета-
фората за загорелия хляб: обърне ли се Израил към Асирия, загаря от едната 
страна, обърне ли се към Египет – загаря от другата.7

Друга метафора, която пророк Осия използва за Израил, е глупавият гълъб 
(по-правилно – гълъбица: думата הנוי тук е в женски род, защото в женски род 
е свързаното с нея прилагателно התפ). Ето как Лоренцо Катанео и Даниел 
Мантегаца коментират образа на гълъба при пророк Осия: „Образът на наив-
ната гълъбица, която прелита насам-натам в търсене на прехрана и не забе-
лязва заплахата от ловеца (на птици), пластично предава опасното непосто-
янство на външната политика на Израил, който ту е принуден да встъпи в 
съюз с Асирия, ту желае да се освободи от него с помощта на Египет. Израил 
не разбира, че тази политическа ненадеждност само го скарва и с двете 
държави.8

7  Сравняването на Ефрем (Израил) с хляб, който от едната страна е прегорял, а от другата е останал 
неизпечен, е продължение на метафората, разгърната в Ос. 7:3-7.
8  Cattaneo L., Mantegazza D. Ha parlato per mezzo dei profeti. Per una introduzione al profetismo. Lettura e commento 
del libro del profeta Osea. Gorla Minore, 2006. P. 246.
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Вместо да викат към своя Бог (срв. Ос. 7:7), израилтяните викат египтяните! 
Вместо да потърсят Господа (срв. Ос. 7:10), те отиват да се унижават при 
асирийския „цар на князете” (Ос. 8:10). Но дезориентираните управници на 
Израил грешат, като променят така припряно посоката на своята външна 
политика: съдбата на Израил е в Божиите ръце. Вярност трябва да се пази 
преди всичко договора (завета) с Бога. Но не: „Те отидоха при Асур като див 
осел, който се скита самотен; Ефрем придобиваше разположение към себе си 
чрез подаръци” (Ос. 8:9).

Тук виждаме още един образ на неразумното поведение на Израил – дивия осел 
 Според обяснението в Библейската енциклопедия на Брокхаус „това е .(ארפ)
много бърз и плашлив осел. Отделни екземпляри от този вид се срещат в ... 
Сахара и в Арабия”9. Пророкът казва, че Израил прилича на самотен осел. В пос-
ледното десетилетие от своята история Израилското царство наистина 
се оказва само срещу Асирия. Всички, с които е било възможно да се съюзи сре-
щу империята, или вече са покорени, или са побързали да се признаят за васа-
ли на Тиглатпаласар. Единствената държава, с която е било възможно да се 
създаде антиасирийски тандем, е Египет. Но все по-отслабващият Египет 
няма никакво желание да влиза в конфликт с могъщата Асирия заради някакво 
малко княжество посред Ефремовото плато. В тази ситуация на Израил не 
му остава нищо друго, освен или напълно да се довери на волята на своя Бог 
и да престане да играе неравни външнополитически игри, или да склони глава 
пред Асирия. Най-напред Израил избира второто. Но след няколко години, тъй 
като не е в състояние да изплаща на империята наложения данък, цар Осия в 
отчаяние ще се втурне да търси защита от Египет и ще изпрати тайна де-
легация при фараона. Но вместо помощ от Египет ще получи обсада на своя-
та столица от асирийците и край на своето политическо съществуване.

Да „придобива разположение към себе си чрез подаръци” (Ос. 8:9) – според про-
рок Осия това поведение е достойно може би за една продажна жена, но ни-
как не и за народа Божи. Алонсо-Шьокел и Хосе Луис Сикре-Диас коментират 
този стих така: „Съюзът с империята, както и идолопоклонството – това 
е продажна любов, за която ще се наложи скъпо да плати, защото империя-
та съвсем не се ръководи от любовта, а от интереса. И израилтяните ще 
бъдат смазани от наложения им данък”10. Почитането на други богове освен 
Яхве или поддържането на външнополитически връзки с идолопоклоннически 
държави за Осия е занимание от един порядък. И едното, и другото той пое-
тично квалифицира като измяна на Бога, като духовно прелюбодеяние и поли-
тическа проституция. За пророците, за разлика от управниците на Израил, 
никога не е стоял въпросът на кого от съседите да се продадат по-изгодно. 
Народът на Израил и земята на Израил могат да принадлежат само на Яхве, 
абсолютно и безпрекословно. Това е условието на завета с Него (Втор. 27:30). 
В противен случай, ако Израил започне да раздава любовта си безразборно, 
няма да остане нито страната, нито народът.
9  Реникер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. Кременчуг, 1999. С. 667. [Ориг.: Lexikon zur Bibel. 
Wuppertal, 1994]. 
10  Alonso Schökel L., Sicre Diaz J.L. Profetas. Vol II. Madrid, 1980. P. 899.
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В един от пасажите на книгата пророк Осия изобличава едновременно и два-
та типа идолопоклонство: идололатрията в прекия смисъл на думата и поли-
тическата идололатрия – съюзите с чуждите държави.11 „Ефрем пасе вятър и 
тича подир източния вятър, всеки ден умножава лъжа и разорение, сключват 
те съюз с Асур, и в Египет се отпраща дървено масло” (Ос. 12:1).

Този съюз с Асирия може би визира васалния договор на Менаим, чрез който из-
раилтяните стават данъкоплатци на Тиглатпаласар ІІІ (4 Царств. 15:19-20). 
Или принудителният васален съюз със Салманасар V (4 Царств. 17:3), сключен 
от последния израилски монарх – едноименния на пророка цар Осия. Или пък 
се има предвид и едното, и другото и изобщо цялото „проасирийско” тече-
ние в израилската политика. То се подлага на критика, също както и проти-
воположното му „проегипетско” течение, за което става дума пак в същия 
откъс: „в Египет се отпраща дървено масло”. Непретенциозните маслинови 
дървета растат добре и принасят отлична реколта на Ефремовото плато. 
Израил остава богат на дървено масло, зехтин, дори и след като неговите ос-
новни плодородни територии са анексирани от Асирия при Тиглатпаласар ІІІ. 
Същевременно в Египет зехтинът е вносна стока. Това, че Израил доставя 
зехтин в Египет, според някои коментатори означава, че Израил първи приз-
нава египетския суверенитет над себе си (напр. Йеремиас). Според други 
(напр. Бернини, а също и Маккарти и Деллер в своите статии по този въпрос) 
доставката на зехтин в Египет представлява формален завършек на васал-
ния пакт. Както и да е, Осия тук критикува външната политика на своята 
страна в цялост като опасна и противоречива. Асирия и Египет са съперни-
ци; невъзможно е да си васал едновременно и на едната, и на другата страна, 
като се отдаваш на външнополитическа еквилибристика и лавираш между 
двете държави. И ако Египет в последната третина на VІІІ век едва ли може 
да накаже някого за прекратяване на съюзния договор с него, то Асирия не 
прощава подобни измени. Като изпраща делегация по бреговете на Нил и дос-
тавя там дървено масло, по такъв начин Израил подписва своята смъртна 
присъда (срв. 4 Царств. 17:4-6).

И тъй, преклонението пред политическата власт, пред великите държави, 
пред силата на оръжието за пророк Осия е идолопоклонство и се приравнява 
към фетишизма, култовата проституция и поклонението на Ваала.

Михей и Исаия – духовните наследници на Амос и Осия

Израилското царство загива. Но пророческият труд не е загубен. Учениците 
на Амос и Осия записват пророческите им речи и ги пренасят на юг, в Юдея – 
и с това повдигат там вълна на пророческо движение. Като се започне 
от края на VІІІ век, пророческата писменост получава широко развитие 
на юг. Пророците Михей и Исаия са първите писмени пророци на Южното 
(Юдейското) царство. Те живеят по едно и също време; и двамата проповяд-
ват в края на VІІІ и началото на VІІ век. Само че Исаия е жител на столицата, а 

11  Срв.: Bernini G. Osea – Michea – Naum – Abacuc. Introduzione, versione e note. Cinisello Balsamo, 1997. P. 179.
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Михей живее в провинцията – в района Шфела. Сега ще разгледаме книгите на 
пророк Михей и пророк Исаия.

Пророците Михей и Исаия приличат на пророк Амос по загрижеността си за 
обществените проблеми. Пророк Михей сурово изобличава социалните язви 
на юдейското общество: „Горко на ония, които кроят беззаконие и на легла-
та си измислят злодеяния, що извършват сутрин на разсъмване, защото има 
сила в ръката им! Пожелаят ниви – и вземат ги насила, къщи – и отнимат ги; 
обират човека и къщата му, мъжа и наследието му” (Мих. 2:1-2).

За същото нещо четем и при пророк Исаия: „Горко вам, които притуряте 
къща към къща, които присъединявате нива към нива, тъй че за другите не 
остава място, сякаш само вие сте заселени на земята” (Ис. 5:8).

Най-вероятно къщите и нивите преминават от дребните земевладелци към 
едрите като изплащане на дълг. Лишените от право на собственост върху 
земята селяни попадат в категорията на селските безимотни пролетарии, 
които са принудени да се наемат на работа при същите тези едри земевла-
делци.12 Очевидно експроприацията (принудителното изземване) на земите 
и къщите от длъжниците става на основание на съдебно решение. За това 
четем при пророк Исаия: „Горко на ония, които създават несправедливи за-
кони (ןוא־יקקח) и пишат жестоки решения, за да отстранят сиромасите от 
правосъдие (ןיד) и ограбят правата (טפשמ – букв. „съд”) на слабите между Моя 
народ”13(Ис. 10:1-2).

У пророк Михей злосторниците не само желаят, но и осъществяват своите 
желания – заграбват (ולזג може да се преведе като грабят), отнемат (букв. 
отнасят – ואשנ) нивите и къщите. Богаташите – прекупвачите и лихвари-
те – грабят и оглозгват (може и така да се преведе) имота на тези, които 
не могат да защитят своето право на собственост. Интересното е, че в 
Моисеевата Тора глаголът לזג също се употребява в контекста на отноше-
нието към собствеността на ближния: „Не притеснявай ближния си и не бъди 
грабител (לוזגת אל). Заплатата на наемника не бива да остава у тебе до сут-
ринта (Лев. 19:13). В този стих от книга Левит ближният – това е наемният 
работник, надничарят, селският пролетарий, който се наема срещу заплаща-
не да обработва чуждите ниви и градини. Удържането на възнаграждението 
от работодателя, неизплащането на заплатата навреме (в течение на поло-
вин денонощие) – това е грабителство (לזג). Срв. Втор. 24:14-15, Мал. 3:5.

Богаташите не разбират на чия собственост посягат. Земята в Израил при-
надлежи на Бога (Лев. 25:23), тя не е тяхна, а Божия „частна собственост”. 
Господ дава на своя народ само да я ползва, да я „взема под аренда” от Него 

12  Срв: Hentschel G. Enteignung. Die soziale Frage in Micha 2. ”Bibel und Kirche” 51 (1996). P. 155-158.
13  Правосъдието и в наше време е на страната на силните, при това не само в имуществените спорове. 
Функциите на съдилищата и днес в по-голямата си част се свеждат само до това – да обслужват интере-
сите на изпълнителната власт, да защитават представителите на политическия и икономическия елит, 
в чиито ръце е силата, и да подлагат на несправедливи наказания слабите и бедните. Б.а.
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(именно затова, между другото, първоберките и десятъкът в Светата земя 
Израил принадлежат не на земеделците, а на Бога). Парцелите земя не бива да 
се продават завинаги, те трябва да се изкупуват. Ако човек не успее да изку-
пи своята земя, то по закон в юбилейната година земният участък все едно 
се връща при първоначалния му собственик; а дългът, заради който парце-
лът е бил взет от заемодателя за временно ползване, се опрощава. Законите, 
засягащи откупуването на земите (а също и откупуването на къщите и на 
робите), са описани в 25-а глава на книга Левит. Тези и други закони, които 
защитават обеднелите израилтяни от прекупвачите на земя и осигуряват 
равно за всички евреи право на земя, се нарушават грубо и в Израил, и в Юдея. 
Нечестивите експроприатори нагло пренебрегват законите на Всевишния. 
Те имат свой закон – закона на джунглата, според който прав е този, който е 
по-силен.14 Прекупвачите забогатяват от чуждото нещастие; в тогавашно-
то земеделско общество в техни ръце се оказват всички средства за произ-
водство. Със своите безмилостни действия тези приватизатори оскърбя-
ват не само своите изпаднали в немотия братя, но и самия Бог – Господаря на 
Светата земя. Той им разрешава да използват Неговата земя не за да бъдат в 
нея грабители и притеснители.

Беззаконното и насилствено заграбване на наследство Михей нарича притес-
нение15. Създаването на едри земевладелски стопанства разрушава икономи-
ческите и социалните устои на аграрното общество, тъй като уедряването 
и замогването на едни стопанства става за сметка на умаляването, обед-
няването и изчезването на други. С развитието на този вид примитивен 
„капитализъм” през монархическата епоха се нарушава главният принцип на 
земевладението в Израил, където в домонархическия период, при родово-пле-
менната военна демокрация, земята е поделена между колената, родовете 
и семействата (Иис. Нав. 13:1-21:45). Нито „князете”, нито новоизпечени-
те „господари” нямат право да преместват междите (срв. Ис. 5:8, Ос. 5:10). 
Това не е позволено дори на царете, както отлично се вижда от случката с 
лозето на Навутей (3 Царств. 21) и особено от отговора на Навутей към цар 
Ахав: „да ме пази Господ да ти дам наследството от бащите си” (3 Царств. 
21:3). Наследството на предците се смята за неприкосновено, неотчуждае-
мо. Земният парцел, който е семейна собственост и преминава от поколение 
на поколение, е свещен в правосъзнанието на древните евреи. Виж Лев. 25:10 
(срв. Лев. 25:12), Числ. 26:52-56, 27:1-11, 33:54, 36:1-12, Иис. Нав. 18:10. Затова 
след обвиненията в угнетяване на бедните и при пророк Исаия, и при пророк 
Михей следва присъда. При Михей тя звучи така: „Затова тъй казва Господ: 
ето, Аз замислям да напратя върху тоя род такова нещастие, което не ще 
смъкнете от врата си ... В оня ден ще кажат притча за вас, ще плачат горко и 
ще думат: „съвсем сме разорени! ... Нивите ни са вече на другородци раздаде-
ни” (Мих. 2:3-4, срв. Ис. 5:9 и сл., 10:3 и сл.).

14  Векове след пророк Михей авторът на книгата Премъдрост Соломонова ще вложи следните думи в ус-
тата на хедонистите, които притесняват сиромасите: „Силата ни да бъде закон на правдата!” (Прем. 
2:11).
15  Коренът קשע има значение притеснявам, угнетявам, обиждам (срв. напр. Лев. 19:13. Втор. 24:14. Иез. 
18:18; 22:29. Пс. 62/61:11. Притч. 14:31; 22:16; 28:3).
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Самите грабители, които трупат тлъстини чрез чуждото страдание, ги 
очаква нещастие – ще бъде разграбено всичко, което са „натрупали от непо-
силния труд” (на другите).16 Това нещастие като ярем ще възложат завоева-
телите асирийци на врата на онези, които са заробвали братята си. Може би 
тук също се съдържа намек за плена – отвежданите в изгнание пленници, бив-
шият елит, няма да могат да се освободят от този ярем, няма да го свалят 
от вратовете си. Така ще се превият под него, че ще бъде невъзможно да се 
изправят. Пророк Амос използва още по-брутален образ, за да опише божест-
веното възмездие: „Ето, Аз ще ви стегна, както се стяга кола, натоварена 
със снопи” (Ам. 2:13).

В третата глава от книгата на пророк Михей богатите земевладелци, които 
вкарват сиромасите в дългово робство, се представят направо като чове-
коядци. Ето каква жлъчна реч звучи по техен адрес: „А вие мразите доброто и 
обичате злото; дерете от тях кожата им, и плътта – от костите им; ядете 
плътта на Моя народ и дерете от тях кожата им, а костите им чупите и 
трошите като в гърне, и плътта – като в котел” (Мих. 3:2-3).

Пророкът използва шокираща и брутална метафора, за да обвини властите 
и елита на израилското общество. Онези, в чиито ръце е силата и властта, 
се държат по отношение на обеднелите си съграждани като кожодери и чо-
векоядци! Собственият им народ за тях е като добитък за колене и изяждане. 
Исаия използва същата тази метафора, за да онагледи алчните чуждоземни 
грабители, които „ще гълтат Израиля с пълни уста” (Ис. 9:11-12. Срв. Иер. 
10:25, Ос. 7:9). В това, че така се държат чужденците, няма нищо необичайно, 
но когато така постъпват „своите” – родната, така да се каже, власт – това 
не може да не предизвика стъписване. Откъсът, който представя в детайли 
метафората за човекоядството (Мих. 3:2-3), е призван да събуди гняв у чи-
тателите и да внуши отвращение към омразните управници, към техните 
възмутителни злодейства. Озверелите от алчност и злоба началници, кои-
то отнемат къщите и земите от беззащитните сънародници (Мих. 2:2,9), 
с нищо не са по-добри за народа си от дивите агресори идолопоклонници. А 
вината им е несравнимо по-голяма, отколкото на завоевателите, защото те 
отлично познават законите, които защитават бедните и онеправданите 
членове на обществото. Те знаят и собствените си задължения във връзка 
със защита на правата на малоимотните. Обаче управниците на народа все-
отдайно обичат злото (Мих. 3:2) и затова самоуверено и цинично погазват 
всички закони и се държат като човекоядци, които нямат закон. Очакванията 
към тези, които нямат закони, винаги са по-малки, отколкото към тези, кои-
то имат закони и които чрез ум и хитрост ги заобикалят в своя изгода. Срв. 
Ис. 1:23, Иер. 2:34, Иез. 22:29, 34:10, Ам. 2:6, Соф. 3:3, Пс. 13:4. Наказанието за тях 
е неизбежно и за това наказание пророкът им възвестява: „И те ще викат 
към Господа, но Той не ще ги чуе и ще скрие лицето Си от тях” (Мих. 3:4).

16  Коренът קשע има значение притеснявам, угнетявам, обиждам (срв., напр., Лев. 19:13. Втор. 24:14. Иез. 
18:18; 22:29. Пс. 62/61:11. Притч. 14:31; 22:16; 28:3).
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Управниците наглед са порядъчни хора и съвсем не са безбожници. В трудни об-
стоятелства те са готови да се молят, да призовават Господа (קעז тук може 
да се преведе и викам)17 (срв. Мих. 3:11). Но когато ги постигне нещастието, 
ще бъдат безполезни техните моления – Бог няма да ги чуе и няма да промени 
злочестата им съдба, няма да ги спаси (Срв. Иер. 15:1-2). Срв. Ис. 1:15: „и кога 
умножавате молбите си, Аз не слушам: ръцете ви са с кръв пълни”. Причината, 
поради която Бог не желае да слуша молбите на злосторниците, е тяхната 
неразкаяност: те не променят отношението си към бедните, не искат, 
както казва Исаия, да се очистят и да престанат да правят зло, не искат 
да се научат да правят добро, тоест да се стремят към правосъдие (טפשמ), 
да избавят угнетения, да защитават сирака, да се застъпват за вдовицата 
(Ис. 1:16-17). Ако те се бяха отвърнали от злите си дела, ако бяха спрели да 
угнетяват и поробват сънародниците си, изпаднали в дългово робство, то 
и отношението на Всевишния към тях би се променило: ако бяха опростили 
дълговете на сиромасите, Господ би простил и техните дългове, защото Той 
обича да се смилява (Мих. 7:18). В противен случай управниците ги чака възмез-
дие: както те не са проявявали милост към ближните (Мих. 3:2-3), така и за 
тях не ще има пощада – ще дойдат враговете и ще ги „гълтат с пълни уста” 
(Ис. 9:12).

Патологичната корумпираност на управляващата класа води до тотално 
заробване на малоимотните. Исаия изобличава Йерусалим: „твоите князе са 
законопрестъпници (םיררוס — „упорити”) и съучастници на крадци; те всички 
обичат подаръци и ламтят за награда; не закрилят (וטפשי אל) сирак, и тъжба 
на вдовица не стига до тях” (Ис. 1:23).

Така е в Йерусалим. Но управляващата класа е напълно корумпирана не само в 
столицата, но и в провинцията. В книгата на пророк Михей, който е от про-
винцията, четем следното: „началник иска подаръци, съдия съди за подкуп, а 
велможи изказват лоши похоти на душата си и изопачават делото” (Мих. 7:3).

Религиозността на тези управници е лицемерна (Ис. 1:11-15)18 и затова не мо-
гат да разчитат на благосклонността на Яхве: „И кога простирате ръце, Аз 
закривам от вас очите Си” (Ис. 1:15). Кога Господ скрива (רתס) лицето Си от 
тези, които Му се молят? Когато не желае да им прости: Ис. 59:2; срв. Втор. 

17  Когато молбата за помощ е отнесена към Бога в непоносими обстоятелства, Танах често използва 
глаголи с корен קעז: Изх. 2:23, Съд. 3:9,15; 6:6-7; 10:10, 1 Царств. 7:8-9; 12:10, Ион. 1:5, Авв. 1:2 и др.
18  Скандрольо квалифицира вярата на тези господари не само като лицемерна, но и като идолопоклонни-
ческа: Scandroglio M. ”Essi divorano la carne del mio popolo” (Mi 3,3). Il discernimento profetico di Michea sulla società 
del suo tempo. In: Benzi G., Scaiola D., Bonarini M. (edd.). La profezia tra l’uno e l’altro Testamento. Studi in onore del 
prof. Pietro Bovati in occasione del suo settantacinquesimo compleanno. Roma, 2015. P. 267 (цялата статия – р. 259-
271). Според автора на тази статия идолопоклонството е „култивиране на илюзия” за общуване с Бога, 
Който според мнението на тези „богомолци” трябва само да ги защитава и благославя въпреки всичките 
им безобразия. „Израждането на вярата в Израил се проявява и в стремежа да трансформират Самия Яхве 
в някакъв идол, в инструмент за задоволяване на собствените им желания” (Ibid. P. 269). Всъщност тази 
вяра, според която Бог има ролята на „златната рибка” (която изпълнява дребни услуги) или на „магическа 
пръчица”, не може да се нарече вяра в Бога; по-скоро това е вяра в самите себе си – тя е подобна на вярата 
на онези, които през пролетта на 2020 г. се опитаха да украсят главния храм на Въоръжените сили на РФ 
със скандални мозайки, изобразяващи ръководители на страната, които са живи и здрави. Тези мозайки 
съвсем нагледно показват на какви богове служат техните създатели.
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31:17-18; 32:20. Злите управници ще бъдат отстранени от управление, ще им 
бъдат отнети всички земи и къщи, а самите те ще бъдат подкарани в плен. 
Тогава те не просто ще се молят, те ще викат към Господа (הוהי־לא וקעזי) за 
помощ и няма да бъдат чути. След като не обръщахте внимание на воплите 
на угнетените, Господ няма да обърне внимание и на вашите вопли. Срв. Ос. 
5:6, Ам. 8:11-12. 

Управниците и съдиите – онези, в чиито ръце е основната тежест на соци-
алната отговорност, са корумпирани. Тази корупция е тотална, пищно про-
цъфтяват рушветчийството и произволът. Князът (רש), съдията (טפוש) и 
началникът (לודג) са обвързани един с друг, те се поддържат взаимно в защи-
таване на своите материални интереси. Ти на мене, аз на тебе. Общата цел 
на управниците и съдиите е да вкарат сиромасите в дългово робство, а пос-
ле заради дълговете да им отнемат къщите и нивите, да ги лишат от имо-
тите им (срв. Мих. 2:1-2)19. Те са солидарни в това зло, сплотени са в единна 
(държавна) корпорация – и прокарват своите зли дела твърде успешно, ловко 
и манипулират делото на сиромаха: съдебните спорове се решават в полза 
на богатите (срв. Мих. 3:9), които говорят и правят всичко, което пожелае 
алчната им душа.

Както при Осия, така и при Исаия и Михей има също доста пасажи, които съ-
държат изобличение на идолопоклонството във всичките му форми и проя-
ви; разбира се, включително и изобличение на преклонението пред полити-
ческата власт и пред силата на оръжието. При всички библейски пророци 
всяко осланяне и упование на когото и да е и на каквото и да е освен на Бога 
се определя като отстъпление от богооткровената религия, като вероот-
стъпничество. Да възлагаш илюзорна надежда на хората, да търсиш спасе-
ние в материалните блага, да разчиташ на безопасност в съюзите с чужди 
държави или да се осланяш на силата на собственото оръжие и на мнимата 
непристъпност на своите крепости – всичко това също са форми на идоло-
поклонство. Израил трябва да се научи да възлага цялото си упование на Бога: 
„Бой се от Господа, твоя Бог, и (само) Нему служи” (Втор. 6:13; 10:20). Израил, а 
след него и всички народи трябва да се утвърдят във вярата в Единия Бог и 
да изповядат: нямаме друга помощ, нямаме друга надежда – „Господ, Бог наш, 
е Господ един” (Втор. 6:4).

Дамаск – Екатеринбург, февруари 2022

Превод от руски: Евгения Николчева

19  Срв.: Jaruzelska I. The Officials in the Kingdom of Israel in the Eighth Century B.C. in the Books of Amos, Hosea and 
Micah. PJBR 1 (2000). P. 21 (цялата статия – р. 9-24).
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Кристофър Доусън (1889–1970) е сред изтъкнатите 
християнски историци на ХХ век, автор на редица 
книги, посветени на културната история и ролята 
на християнството в Европа. Израснал в англо-ка-
толическо семейство, през 1914 г. той приема ка-
толицизма. Завършва Тринити Колидж в Оксфорд, 
а в първите му статии, публикувани през 20-те 
години на ХХ век, се чувства влиянието на Арнолд 
Тойнби. През следващите десетилетия се изявява 
като защитник на християнските корени на евро-
пейската цивилизация, включително и на непопу-
лярната през този период идея за ключовото зна-
чение на средновековната Католическа църква за 
утвърждаването на тази цивилизация. За разлика от разпространената между две-
те световни войни тясно национална гледна точка към историята, Доусън последо-
вателно защитава необходимостта Европа да се възприема като културна цялост, 
обединена от общата християнска вяра и споделените морални ценности, като в 
този контекст не изпуска от погледа си и православната традиция. Доусън споде-
ля мнението, че историческите травми в Европа през ХХ в. се дължат на загубата на 
историческа памет (както в родната му Англия) или са следствие от опитите на на-
цизма и комунизма да подчинят християнската традиция на своите идеологии. Твор-
чеството му получава и академично признание и в периода 1958–1962 г. той препода-
ва в Харвард. Сред неговите по-късни и популярни книги са: Историческата реалност 
на християнската култура (The Historic Reality of Christian Culture, 1960) и Разделянето 
на християнския свят (The Dividing of Christendom, 1965). Представеният тук текст е 
включен в сборника с негови есета Динамиката на световната история (The Dynamics 
of World History), издаден през 1962 г.

Кристофър Доусън

ХРИСТИЯНСКИЯТ ВЪЗГЛЕД ЗА 
ИСТОРИЯТА
Въпросът за отношението на християнството към историята е проблем, 
който според мен е допълнително усложнен от влиянието на философията 
на XIX в. Почти всички велики философи идеалисти от този век, като Фихте, 
Шелинг и Хегел, изграждат сложни концепции за философията на историята, 
които оказват значимо въздействие както върху историците, особено в 
Германия, така и върху богословите. Техните системи са вдъхновени или по-
влияни от християнски идеи, затова са възприети радушно и от християн-
ските богослови с апологетична цел. Това поражда съюз между идеалистичес-
ката философия и немското богословие, превърнал се в характерна черта на 
либералното протестантство и в доминиращ подход в религиозната мисъл 
както на континента, така и в нашата страна през втората половина на 
XIX век.
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Днес ситуацията е коренно различна. Както философският идеализъм, така 
и либералното протестантство изгубиха своето влияние, изместени от 
логическия позитивизъм и диалектическото богословие на бартианството. 
Последица от това е, че християнската философия на историята също ста-
ва жертва на реакцията срещу философския идеализъм. Днес трудно може да 
се разграничи автентичният и оригинален елемент в християнския възглед 
за историята от философските натрупвания и интерпретации от послед-
ния век и половина, което е причина съвременни защитници на ортодоксал-
ното християнство като К. С. Луис да поставят под въпрос възможността 
за християнска интерпретация на историята и да настояват, че връзката 
между християнството и историцизма е до голяма степен илюзия1.

Ако подходим към темата чисто философски, ще открием доста аргументи 
в подкрепа на скептицизма на К. С. Луис. Класическата традиция на христи-
янската философия, представена от томизма, обръща сравнително малко 
внимание на проблема за историята, а философите, които ценят високо ис-
торията и акцентират върху съществуването на тясна връзка между хрис-
тиянството и историята, като Колингууд, Кроче и Хегел, сами не са христи-
яни, поради което е възможно да са интерпретирали християнството през 
призмата на собствената си философия.

Затова ще се откажем от философската гледна точка и ще разгледаме въп-
роса въз основа на първичните богословски възгледи на историческото 
християнство, без да се опитваме да ги оправдаваме или критикуваме на 
философски основания. Това няма да е много трудно, защото класическата 
традиция в християнската философия, представена от томизма, никога не 
отделя голямо внимание на проблема за историята. Следваната от нея тра-
диция е елинска и аристотелианска, докато християнската интерпретация 
на историята се основава на друг източник. Този източник е по-скоро юдейс-
ки, отколкото елински, и намира израз в основните свидетелства на хрис-
тиянската вяра – писанията на еврейските пророци и текстовете от Новия 
завет.

От това следва, че християнският възглед за историята не е нещо вторич-
но, създадено вследствие на философски размисъл при изучаването на исто-
рията. Възгледът за историята стои в самото сърце на християнството 
и представлява неразделна част от християнската вяра. Следователно не 
съществува християнска „философия на историята” в строгия смисъл на ду-
мата. По-скоро съществува християнска история и християнско богословие 
на историята и няма да бъде пресилено да се каже, че без тях християнство-
то нямаше да съществува. Защото християнството, както и религията 
на Израил, където то се поражда, е историческа религия до такава степен, 
до каквато никоя друга от световните религии не може да претендира да 
бъде – дори ислямът, макар той да е най-близък до християнството в това 
отношение.

1  В неговата статия за историцизма, Historicism в The Month, октомври, 1950.
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Това е причината да е толкова трудно, може би дори невъзможно християн-
ският възглед за историята да бъде обяснен на един нехристиянин, защо-
то, за да бъде разбран християнският възглед за историята, е необходимо 
да бъде приета християнската вяра, а тези, които отричат идеята за бо-
жественото Откровение, по необходимост отричат и християнския въз-
глед за историята. Дори и тези, които теоретично са готови да се съгласят 
с принципа на божественото Откровение ‒ на проявлението на религиозна 
истина, която надхвърля човешкия разум – все така изпитват трудност да 
осмислят големите парадокси на християнството.

Трудно е да се приеме, че Бог е избрал едно незначително племе от Палестина, 
което нито е особено цивилизовано, нито е твърде привлекателно, да ста-
не носител на Неговия универсален замисъл за човечеството. А че този за-
мисъл накрая е бил изпълнен от един селянин от Галилея, убит по времето 
на Тиберий, и че това събитие се е превърнало в повратна точка в живота 
на човечеството и ключ към смисъла на историята ‒ всичко това е толкова 
трудно за осмисляне, че самите юдеи са били възмутени, а елинските филосо-
фи и светски историци са го приемали за пълно безумие.

Ала тъкмо това са основите на християнския възглед за историята и ако не 
можем да приемем тези основи, няма никаква полза да градим сложни идеалис-
тични теории, които да наричаме християнска философия на историята, 
както често се е случвало в миналото.

Християнският възглед за историята е не просто вяра в това, че посоката 
на историята е водена от божественото провидение, той е вяра в Божията 
намеса в живота на човечеството чрез пряко действие в конкретни точки 
от времето и пространството. Доктрината за Въплъщението, централ-
ната доктрина на християнската вяра, е център също и на историята, за-
това е напълно естествено и обяснимо нашето традиционно християнско 
летоброене да бъде рамкирано от хронологична система, приела годината на 
Въплъщението за своя отправна точка и осмисляща своите летописи назад 
и напред във времето спрямо този фиксиран център.

Няма съмнение, че идеята за божественото въплъщение не е присъща един-
ствено на християнството. Но ако се вгледаме в типичните примери в не-
християнските теории за божественото въплъщение, каквито са предста-
вените в Бхагавадгита и характерни за хиндуизма проявления, ще забележим, 
че там въплъщението не играе толкова голямо значение в историята, как-
вото то има в християнската доктрина. Не само, че божествената фигура 
на Кришна е митична и неисторическа, по-важното е, че в хиндуизма никое 
божествено въплъщение не се разглежда като уникално, а е част от постоян-
но повтарящ се процес ad infinitum във вечния космичен цикъл.

В спор тъкмо с подобни идеи, представени от теософията на гностици-
зма, св. Ириней утвърждава уникалността на християнското Откровение 
и съществуването на необходима връзка между божественото единство 
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и единството на историята – „съществува Отец, творец на човека, Син, 
Който изпълнява волята на Отец, и човешкият род, сред който действат 
Божиите тайни, така че творението, в съгласие и единство с Неговия Син, е 
водено към съвършенство”.

Християнската доктрина за Въплъщението не е просто теофания – откри-
ването на Бога пред човека, то е ново творение ‒ въвеждането на нов ду-
ховен принцип, който постепенно израства и преобразява човешката при-
рода в нещо ново. Историята на човешкия род зависи от това уникално 
божествено събитие, придаващо духовно единство на целия исторически 
процес. Първо, това е историята на Старата диспенсация2, историята на 
провиденциалната подготовка на човечеството за Въплъщението, когато 
се „изпълняват времената”, ако използваме израза на св. Павел. Сетне, това 
е историята на Новата диспенсация, когато Въплъщението действа в жи-
вота на Християнската църква. И най-накрая, това е историята на реализа-
цията на божествения замисъл в бъдещето: окончателното установяване 
на Царството Божие, когато „жетвата на земята е узряла”. Християнската 
концепция за историята е по същество единна. Тя има начало, център и край. 
Това начало, този център и този край надхвърлят историята; те не са исто-
рически събития в обикновения смисъл на думата, а актове на божествено 
творение, на които е подчинен целият исторически процес. Християнският 
възглед за историята е видение за историята sub specie аeternitatis, тълкуване 
на времето от гледна точка на вечността и на човешките събития в свет-
лината на божественото Откровение. Това прави християнската история 
неизбежно апокалиптична, а апокалипсисът е християнският заместител на 
светските философии на историята.

Но това предполага и революционно преобръщане на историческите ценнос-
ти и оценки. Защото същинският смисъл на историята не е видимият, който 
историците изучават, а философите се опитват да обяснят. Променящите 
света събития, преобърнали целия ход на човешката история, са се случили 
сякаш под повърхността на историята, останали са незабелязани от исто-
рици и философи. В това е и големият парадокс на Евангелието, както ут-
върждава св. Павел. Великата тайна на божествения замисъл, останал скрит 
през вековете, сега се проявява под погледа на небето и земята благодарение 
на служението на апостолите. Но светът не е бил готов да възприеме тази 
тайна, защото тя е била възвестена от неизвестни и незначителни хора, и 
то във форма, останала неприемлива и неразбираема за високата култура на 
епохата, както юдейската, така и елинистическата. Гърците са очаквали фи-
лософски теории, а юдеите са очаквали исторически доказателства. Докато 
отговорът на християнството е разпнатият Христос ‒ verbum crucis ‒ ис-
торията на Кръста, което е било възмутително за юдеите и абсурдно за 
гърците. Смисълът на човешкия живот и човешката история може да бъде 
разбран едва когато бъде осъзнат този огромен парадокс, който преобръща 
2  Диспенсационизмът е система, развита от английския библеист Джон Нелсън Дарби (1800–1882), която 
утвърждава, че историята е разделена на различни периоди (диспенсации), във всеки от които Бог дейст-
ва по различен начин. Б.пр.
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всички общоприети до този момент схващания. Св. Павел, без съмнение, 
не е имал намерение нито да отрича ценността на разбирането, нито да 
настоява на безсмислието на историята. Той утвърждава тайнствения и 
трансцендентен характер на истинското знание – „Божията премъдрост, 
тайна съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава, коя-
то никой от властниците на тоя век не е познал”3. Той напълно приема юдей-
ската доктрина за свещената история, която обяснява пътищата на Бога 
към човека. Той обаче отрича външните обяснения, търсени във видимия 
триумф на юдейските национални надежди. Божиите пътища са по-дълбоки 
и по-тайнствени, така че изпълнението на пророчеството, към което се е 
стремяла цялата история на Израил, остава скрито за Израил от скандала 
на Кръста. Въпреки това християнската интерпретация на историята, как-
вато я виждаме изразена в Новия завет и в текстовете на светите отци, 
следва модела, заложен вече в Стария завет и в юдейската традиция.

На първо място, в този модел има място за свещена история в строгия сми-
съл на думата, това е историята на отношенията на Бога с Неговия народ 
и изпълнението на Неговия вечен замисъл във и чрез този народ. На второ 
място, този модел предполага интерпретацията на външната история в 
светлината на този централен замисъл. Тази интерпретация приема фор-
мата на теорията за последователни световни епохи и съответните све-
товни империи, всяка една от които има своя роля в божествената драма. 
Теорията за световните епохи, вписана в юдейската апокалиптична тради-
ция, а сетне възприета и от християнската апокалиптика, обаче не е юдейс-
ка по своя произход. Тя е широко разпространена в античния свят през ели-
нистическата епоха, а корените ѝ вероятно са във вавилонската космология 
и астралната теология. Теорията за световните империи, от друга страна, 
е отчетливо библейска по дух и е част от централното послание на юдей-
ските пророци. Защото Божият съд, възвестяването на който е мисията на 
пророците, не се ограничава до избрания народ. Владетелите на езичниците 
също се явяват инструменти на Божия съд, макар и да не разбират целите, 
на които служат. Всяка една от световните империи осъществява своята 
божествено отредена задача, а когато тази задача бъде изпълнена, властта 
на империята също приключва, за да отстъпи място на нейните наследници.

По тази причина смисълът на историята не може да бъде открит в истори-
ята на самите световни империи. Те не са цел, а средство, затова и вътреш-
ният смисъл на историята следва да бъде търсен в привидно незначителни-
те събития в живота на Божия народ. Този пророчески възглед за историята 
е възприет от християнската църква и приложен в по-широк и универсален 
мащаб. Божественото събитие, променило хода на историята, разруша-
ва бариерата между юдеи и езичници, а двете отделни части на човечест-
вото са обединени от Христос, ключовия камък в сградата на новия свят. 
Християнското отношение към светската история е същото като това на 
пророците, а Римската империя се смята за наследник на старите световни 

3  1 Кор. 2:7-8.
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империи, също като Вавилон и Персия. Така става ясно, че езическият свят, 
както и избраният народ, са били водени от Провидението към обща духовна 
цел. Тази цел вече не е възстановяването на Израил и събирането на едно мяс-
то на всички юдейски изгнаници, пръснати сред езичниците. Тя е събирането 
на всички духовно живи елементи от цялото човечество в ново духовно об-
щество. Римският пророк Ерм от II век описва този процес чрез видението 
на бялата кула, градена сред водата от десетки хиляди мъже, носещи камъни, 
едни извадени от морето, други от сушата, събрани от дванадесетте пла-
нини, които символизират различните народи по света. Някои от тези камъ-
ни са отхвърляни, други са вграждани в строежа. А когато той задава въпро-
са „за времената – дали вече са се изпълнили”, получава отговор: „Неразбрани 
човече, не виждаш ли, че кулата все още се строи?! Когато свърши строежът 
на кулата, ще настъпи краят”4.

Това видение показва как християнството пренася смисъла на историята от 
външния свят на историческите събития към вътрешния свят на духовната 
промяна и как последният е разбиран като динамичен елемент в историята 
и като реална сила, преобразяваща света. Това видение показва също и как 
първичното християнско усещане за предстоящия край е станало причина 
за съкращаване на мащаба на времето и е отклонило вниманието на хората 
от проблема за бъдещата съдба на човешката цивилизация. Едва в епохата 
на покръстването на Империята и постигането на мир в Църквата христи-
яните успяват да направят разликата между края на епохата и края на света 
и да предвидят бъдещето на християнската епоха и цивилизация, но не като 
хилядолетно царство, а като поле на постоянни усилия и конфликти.

Този възглед за историята намира своя класически израз в творбата на св. 
Августин За Божия град, който тълкува по нов начин хода на световната ис-
тория като постоянен конфликт между два динамични принципа, въплъте-
ни в две общества и социални порядки – Човешкия град и Божия град, Вавилон 
и Йерусалим, които съществуват заедно, взаимно си въздействат, споде-
лят едни и същи земни блага и едни и същи земни злини, но са разделени един 
от друг от безкрайна духовна пропаст. Св. Августин разглежда историята 
като пресечна точка на времето и вечността. Историята е единство, за-
щото същата божествена сила, която се проявява в целия природен ред от 
звездите до перата на птиците и листата на дърветата, управлява също 
и възхода и падението на царства и империи. Но този божествен ред пос-
тоянно е отклоняван от принизяващата склонност на човешката природа 
към осъществяването на нейните собствени егоистични цели – сила, която 
се опитва да изгради свой собствен свят, намиращ израз в политическите 
структури, които са институционален израз на човешката амбиция и жаж-
да за власт. Това обаче не означава, че св. Августин идентифицира самата 
държава с civitas terrena и я осъжда като същинско зло. Напротив, той казва, 
че нейната истинска цел – поддържането на земния мир – е благо, което е в 

4  Св. Апостол Ерм, Пастирът, видение трето, 10-16. Превод: Никола Антонов. Достъпно на: https://www.
pravoslavieto.com/books/Pastir_Erm.htm. Б. пр.
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съгласие с висшето благо на Божия град, така че държавата по своята същин-
ска природа е не толкова израз на егоистичната воля и на жаждата за власт, 
а е необходима бариера, предпазваща човешкото общество от унищожение 
от същите тези разрушителни сили. Едва когато войната, а не мирът, се 
превърне в цел на държавата, тя се идентифицира с civitas terrena в лошия 
смисъл на думата. Ала ние виждаме ясно, че хищническата държава, която жи-
вее от война и завоевания, е историческа реалност, затова и преценката на 
св. Августин за светската история е предимно песимистична, тъй като той 
вижда, че царствата от този свят са основани на несправедливост и тър-
сят експанзия чрез война и потисничество. Идеалът за земен мир, присъщ на 
идеята за държавата, никога не е достатъчно силен, за да надделее над дина-
мичната сила на човешката воля, затова и целият ход на историята извън 
божествената благодат е история на последователни опити за съграждане 
на Вавилонската кула, проваляни от присъщия егоизъм и алчност на човеш-
ката природа.

Ала най-важно е тъкмо изключението. Защото то показва, че слепите сили 
на инстинкта и човешките страсти не са единствените, които управля-
ват света. Бог не е изоставил своето творение. Той общува с човека чрез 
Христовата благодат и действието на Духа, духовната сила на божестве-
ната любов, единствена способна да преобрази човешката природа. Докато 
естествените сили на егоистичната любов теглят света към множестве-
ност, безредие и смърт, свръхестествената сила на Божията любов го при-
дърпва обратно към единството, реда и живота. И тъкмо в това се откри-
ва истинското единство и смисъл на историята. Защото любовта според 
теорията на св. Августин е основният принцип на обществото и докато 
центробежните и разрушителни сила на егоистичната любов създава разде-
леното общество на civitas terrena, единяващата и съзидателна сила на бо-
жествената любов създава Божия град, обществото, единяващо всички хора 
с добра воля във вечна общност, която постепенно се осъществява в хода на 
вековете.

Така св. Августин, вероятно повече от всеки друг християнски мислител, 
подчертава социалния характер на християнската доктрина за спасение-
то. „Възможно ли е – пита той – Божият град да черпи сили, да се развива и 
да постигне своята крайна цел, ако животът на светиите не беше социа-
лен?”5 В същото време той поставя в центъра на историческия процес ин-
дивидуалната душа, а не държавата или цивилизацията. Навсякъде, където 
силата на божествената любов движи човешката воля, там се гради Божият 
град. Дори Църквата, която е видимият тайнствен израз на Божия град, не 
е идентична с него, защото, както пише св. Августин, Божието предузнание 
познава мнозина, които изглеждат извън този град, но всъщност са вътре 
в него, и мнозина, които изглеждат вътре, но всъщност са извън него.6 Така 
че съществуват и онези, които се намират извън общността на Църквата, 

5  De Civ. Dei, xix, V.
6  De bapt., V, 38.
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„които Отец, Който вижда тайните, също тайно увенчава”7. И така двата 
града се проникват един друг по такъв начин и до такава степен, че „зем-
ното царство ползва услугите на небесното царство и небесното царство 
ползва услугите на земния град”.

Невъзможно е да бъде преувеличено влиянието, което мислите на св. 
Августин оказват върху развитието на християнския възглед за истори-
ята и върху цялата традиция на западната историография, която поема по 
съвсем различни пътища от тези на източната и византийската историог-
рафия. Вярно е, че съвременният читател, който очаква да открие при св. 
Августин философия на историята в съвременния смисъл на думата и който 
в своите търсения се насочва към историческите части на неговото велико 
съчинение, по-конкретно книгите от XV до XVIII, вероятно ще изпита също-
то дълбоко разочарование като покойния професор Хърншоу8, който пише, 
че De Civitate Dei не съдържа нито философия, нито история, а само богосло-
вие и литература. Но макар свети Августин никога да не е бил християнски 
историк като Евсевий, неговият труд оказва революционно въздействие 
върху западната мисъл. На първо място, той завещава на християнските 
историци своята концепция за историята като динамичен процес, в хода на 
който се осъществява Божият замисъл. На второ място, той ги кара да осъз-
наят, че индивидуалната личност се превръща в източник и център на този 
динамичен процес. И на последно място, той подтиква Западната църква да 
осъзнае своята историческа мисия и своите социални и политически отго-
ворности, за да се превърне през следващите векове в деятелната основа на 
западната култура.

Резултатите от мислите на св. Августин намират пълноценен израз три 
века по-късно в англосаксонската църква. За разлика от свети Августин све-
ти Беда е истински историк, а неговата история, изградена върху основи-
те, поставени от свети Августин, е първата история на един християнски 
народ в чистия смисъл на тази дума ‒ история, която не се интересува само 
от възхода и падението на кралствата, макар и това да не е пропуснато, 
а говори за възхода на Христовото царство в Англия, за gesta Dei per Anglos. 
Несъмнено творбата на Беда не може да бъде наречена типична за средно-
вековната историография. Тя си остава изключително, почти уникално пос-
тижение. Но неговият исторически подход е типичен и наред с останалите 
му хронологични трудове, той изгражда модела, последван от по-късните ис-
торици през Християнското средновековие. Неговата история, се състои на 
първо място, от световна хроника като тази на Евсевий, която предоставя 
хронологическата рамка, в която работи историкът. Сетне в нея е отделено 
място за историята на конкретни народи и църкви, за които Църковната ис-
тория на св. Беда е класически пример и която в по-късни времена е предста-
вена от произведения като Църковна история на Хамбург от Адам от Бремен 

7  De Vera Religione, vi, II.
8  Джон Хърншоу (1869–1946) – професор по история, специализирал върху периода на Средновековието, 
известен с консервативната си интерпретация на миналото.
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или Църковна история от Ордерик Виталис9. И на трето място, книгата му 
съдържа биографии на светци, епископи и абати като описания от Беда жи-
вот на свети Кутберт и живота на абатите на Уеармут.

По този начин описанието на съвременните събития в една типична средно-
вековна хроника е обвързано, от една страна, с хода на световната история, 
а от друга ‒ с живота на великите люде, водачите и героите на християнска-
та общност. Ала светецът е не просто историческа личност, той се прев-
ръща в гражданин на вечния град, в небесен покровител и закрилник на земния 
живот на човека. Така в живота на светиите виждаме как историята транс-
цендира себе си и се превръща в част от вечния свят на вярата.

Така в средновековната мисъл времето и вечността са много по-тясно 
преплетени, отколкото в класическата древност или в модерната мисъл. 
Историческият свят е само частица от реалния свят, заобиколен като 
остров в океана на вечността. Тази средновековна йерархична визия за все-
лената, в която светът на човека заема малко, но централно място, нами-
ра класически израз в Божествена комедия на Данте. Защото там е показано 
по-добре от всяко чисто историческо или богословско съчинение как светът 
на историята преминава във вечността и принася вечен плод.

От една страна, това създава впечатление за принизяване на значимостта 
на историята и на настоящия живот, но от друга страна, този подход пови-
шава тяхната значимост, като им придава смисъл във вечността. Всъщност 
малцина са поетите, които са имали по-голям интерес към историята и дори 
към политиката от Данте. Събитията във Флоренция и в Италия са обект 
на дълбока загриженост не само за душите в Чистилището, но дори и за про-
кълнатите в Ада и за светиите в Рая, а картината в Земния рай, който е цен-
търът на целия процес, представлява апокалиптично видение за присъдата 
и реформите в Църквата и Империята през XIV в.

Великата поема на Данте обобщава цялостните постижения на 
Католическото средновековие и представлява съвършен литературен ана-
лог на философския синтез на св. Тома. Но ако се насочим към прозаичните 
произведения на Данте – Convivio (Пир) и De Monarchia (За монархията) – ще 
разберем, че неговите възгледи за културата и следователно за историята 
се отличават значително от тези на свети Тома и още повече от тези на 
свети Августин. Тук за пръв път в християнската мисъл виждаме земния и 
временен град, представен като автономен ред със своя собствена върховна 
цел, която не е в служба на Църквата, а се състои в реализацията на всич-
ки естествени възможности на човешката култура. Целта на цивилизация-
та ‒ finis universalis civitatis humani generis ‒ може да бъде постигната само от 
универсално общество, а това предполага и политическото обединение на 
човечеството в една световна държава. Става ясно, че идеалът на Данте 

9  Ордерик Виталис (1075 – ок. 1142) – средновековен английски хронист, автор на Църковна история, един 
от важните извори за историята на Англия и Нормандия от края на ХI и началото на XII в.
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за универсална държава се основава на средновековната концепция за хрис-
тиянския свят като универсално общество и на традицията на Свещената 
римска империя, както тя е формулирана от гибелинските юристи и теоре-
тици. Както посочва професор Жилсон, „ако genus humanum на Данте дейст-
вително е първият известен израз на модерната идея за човечеството, мо-
жем да твърдим, че тази концепция за човечеството е била представена в 
европейското съзнание за пръв път просто като секуларизирана имитация 
на религиозната представа за Църквата”10.

Но източниците на Данте не са само християнски. Той е повлиян най-силно 
от политическите и етически идеали на гръцкия хуманизъм, представени 
основно от Етиката на Аристотел и не по-малко от романтичната идеа-
лизация на класическото минало и неговата привързаност към Древния Рим. 
Представата на Данте за империята е пълна противоположност на пред-
ставите на свети Августин. Той разглежда империята не като дело на човеш-
ката гордост и амбиции, а като свещен град, специално сътворен и отреден 
от Бог да бъде инструмент на неговата Божествена цел за човешкия род. Той 
отива толкова далеч, че в Convivio настоява, че гражданите и държавниците 
на Рим са били светци, тъй като не биха могли да постигнат своите цели без 
помощта на божествена благодат.

В тези свои размисли Данте е обърнат повече към бъдещето на Ренесанса, 
отколкото към миналото на Средновековието. Но той носи със себе си тол-
кова силна християнска традиция, че дори неговият секуларизъм и хуманизъм 
притежават отчетливо християнски характер, което ги отличава изцяло 
от тези на Класическата античност. Същото може да се каже и за повече-
то автори и мислители от следващия век, защото, както задълбочено обяс-
нява Карл Бурдах11, цялата атмосфера на по-късната средновековна и ранна 
ренесансова култура е пропита от християнски идеализъм, чиито корени се 
намират в XIII век и особено във францисканското движение. Това обяснява 
защо XIV век, поставил началото на Италианския ренесанс и на развитието 
на западния хуманизъм, е в същото време толкова важен век и за западния 
мистицизъм, а това интензифициране на вътрешния живот с характерния 
за него акцент върху духовния опит не може да бъде напълно откъснато от 
все по-голямото самосъзнание на западната култура, намерило израз в движе-
нието на хуманизма. Дори и през XV и XVI век културата на хуманизма не може 
да бъде изцяло отделена от тази мистична традиция – и двете присъстват 
във философията на Николай от Куза, в културата на Платоновата академия 
във Флоренция, както и в изкуството на Ботичели, а след това и в творбите 
на Микеланджело. В случая на Данте виждаме как този синтез е удържан от 
неговите героични усилия, но по-слабите хора са принудени мълчаливо да се 
примирят с разделението в живота между двата духовни идеала, които ста-
ват все по-далечни.

10  E. Gilson, Dante the Philosopher, p. 179.
11  Авторът вероятно има предвид Конрад Бурдах (Konrad Burdach, 1859–1936) – германски лингвист и ли-
тературовед, известен с издадените от него след 1893 г. седем тома сборници с документи под заглавие-
то От Средновековието към Реформацията (Vom Mittelalter zur Reformation). Б.пр.
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Тази идеализация на Класическата античност, присъща на Данте, се задъл-
бочава още повече у Петрарка и неговите съвременници, за да се превърне 
накрая в характерна черта на ренесансовата култура. Тя дава своето от-
ражение върху всеки аспект на западната мисъл – литературата, науката и 
философията. Но преди всичко тя променя западния възглед за историята и 
въвежда нов тип историография. Религиозният подход към историята като 
разказ на отношението на Бога към човечеството и осъществяването на 
божествения замисъл в живота на Църквата е изоставен или оставен само 
на църковните историци, за да отстъпи пред новата светска история, по-
влияна от Ливий и Тацит, и на нов тип историческа биография, повлияна от 
Плутарх.

Така единството на средновековната концепция за историята е изгубено, 
а на негово място се развива нов модел на историята, който накрая прие-
ма формата на тройното деление между античен, средновековен и модерен 
период, модел, който въпреки своята произволност и ненаучен характер се 
налага при преподаването на историята и до наши дни и продължава да въз-
действа върху отношението ни към миналото.

Този нов подход към историята се превръща в един от основните фактори 
за секуларизацията на европейската култура, тъй като идеализацията на 
античната държава и особено на републикански Рим оказа влияние и върху 
отношението на хората към съвременната държава. Италианските градо-
ве държави и западноевропейските кралства вече не са разглеждани като 
органични части от християнската общност, а като самоцел, за чието съ-
ществуване няма по-висша санкция от волята за власт. През Средните ве-
кове държавата като автономна и самодостатъчна властова структура не 
съществува – не съществува дори и самата дума за това. Но след XV век ис-
торията на Европа все повече се превръща в история на ограничен брой суве-
ренни държави, които са независими властови центрове в непрекъснатото 
съперничество и конфликт помежду си. Истинската същност на това ново 
развитие остава скрита зад религиозния ореол, който продължава да обгръ-
ща личността на владетеля и който дори става по-отличителен в епохата 
на Реформацията вследствие на съюза на Църквата с държавата и нейното 
подчинение на кралското върховенство.

Това е причина за едно вътрешноприсъщо противоречие в социалното раз-
витие на съвременната култура. Доколкото държавата е творение и въплъ-
щение на волята за власт, тя се превръща в Левиатан – неморално чудовище, 
което живее според законите на джунглата. Ала в същото време тя оста-
ва носител на културните ценности, създадени от християнското минало, 
така че за своите поданици продължава да изглежда християнска държава, 
Божи наместник на земята.

Същото противоречие се забелязва и в европейския възглед за историята. 
Реалистите като Макиавели и Хобс се опитват да интерпретират исто-
рията в категории извън морала, като пряк израз на волята за власт, която 
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може да бъде изследвана в научен (квазибиологичен) дух. Ала по този начин те 
лишават историческия процес от моралните ценности, които съхраняват 
своята субективна валидност, и така този процес се оказва възмутителен 
както за съвестта, така и за общоприетите разбирания на техните съв-
ременници. Идеалистите, на свой ред, пренебрегват или омаловажават ли-
шения от морал характер на държавата и я идеализират като инструмент 
на божественото провидение или на онази безлична сила, която постепенно 
води човечеството към съвършенството.

Лесно е да бъде разбрано как тази вяра в прогреса е пренесена и възприета в 
периода на триумфална национална и културна експанзия, през който Западна 
Европа установява своеобразна световна хегемония. Ала също толкова ясно 
е, че това не е една чисто рационална конструкция, а в същината си тя не 
е нищо повече от секуларизирана версия на традиционния християнски въз-
глед. Този възглед наследява от християнството вярата в единството на 
историята и вярата в съществуването на духовна или морална цел, която 
придава смисъл на целия исторически процес. Но преносът на тези концепции 
в една напълно рационална и светска теория на културата води след себе си 
и до тяхното драстично опростяване. За християнина смисълът на истори-
ята е тайна, която се разкрива само в светлината на вярата. Докато апос-
толите на религията на прогреса отричат   необходимостта от божествено 
откровение и вярват, че човек трябва само да последва светлината на разу-
ма, за да открие смисъла на историята в законите на прогреса, който управ-
лява живота на цивилизацията. Но дори и през XVIII век е трудно този пло-
сък оптимизъм да бъде съгласуван с историческите факти. Налага се да бъде 
обяснявано, че до този момент светлината на разума е била прикривана от 
тъмните сили на суеверието и невежеството, въплътени в организираната 
религия. Така обаче Просвещението се превръща в едно ново откровение и 
за да може то да възтържествува, необходимо е вярващите в него да бъдат 
организирани в нова църква, независимо дали тя ще бъде наричана философ-
ска школа, тайно общество на илюминати, масонска ложа или политическа 
партия. И всъщност тъкмо това се случва, а новите църкви на рационализма 
се оказват не по-малко нетолерантни и догматични от религиозните секти 
от миналото. Откровението на Русо е последвано от поредица от последо-
вателни откровения – идеалистически, позитивистки и социалистически, 
с техните пророци и техните църкви. От тях днес оцелява само марксист-
кото откровение, благодарение основно на превъзходната ефективност на 
неговата църковна организация и служението на неговите апостоли. Нито 
една от тези светски религии не е настоявала повече от марксизма на своя 
чисто научен и нерелигиозен характер. И все пак нито една от тях не дължи 
повече от марксизма на месианските елементи, наследени от християнски-
те и еврейските исторически традиции. Неговата доктрина е по същество 
апокалиптична – тя се състои в осъждането на съществуващия социален ред 
и в посланието за спасение на бедните и потиснатите, които ще получат 
своята награда след социалната революция в безкласовото общество, което 
е марксисткият еквивалент на хилядолетното царство на праведните.
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Един комунист несъмнено би приел това за окарикатуряване на марксистка-
та теория, тъй като социалната революция според него и настъпването на 
безкласовото общество е последица от неумолим икономически и социологи-
чески процес, чиято цел е не духовна, а материална. Но по-грубите форми на 
еврейския и християнския миленаризъм също не са лишени от материалисти-
чен елемент, тъй като те предвиждат появата на земно царство, в което 
светиите ще се радват на земно благоденствие, също както и не може да се 
отрича съществуването на силен апокалиптичен и утопичен елемент в от-
ношението на комунизма към социалната революция и към установяването 
на съвършеното общество, което ще премахне класовите конфликти и соци-
алната несправедливост.

Всъщност съществува дуализъм между марксисткия мит, който е етичен и 
апокалиптичен, и марксистката интерпретация на историята, която е мате-
риалистка, детерминистка и етично релативистка. Ала тъкмо върху първия 
от тези два елемента комунизмът основава своята обществена привлека-
телност, на тази основа се развива и квазирелигиозният характер на комуниз-
ма, който го прави толкова сериозен съперник на християнството. Все така 
трудно обаче си остава да бъде примирен абсолютизмът на марксисткия мит 
с релативизма на марксистката интерпретация на историята. Вярващият 
марксист залага всичко на незабавното осъществяване на социалната револю-
ция и скорошното настъпване на безкласовото общество. А когато те бъдат 
осъществени, класовата война, която е диалектическият принцип на истори-
ческата промяна, ще отслабне, а самата история ще завърши. Тогава няма да 
има място и за моралното възмущение и революционния идеализъм, вдъхновили 
религиозния ентусиазъм на комунизма. Няма да има място за нищо друго освен 
за един абсолютен и жалък социален конформизъм, след като революционният 
плам на малцинството се превърне в неумолима тирания на масовото мнение, 
което няма да допуска каквото и да било отклонение от идеологическото пра-
воверие. Следвайки историческата диалектика, движението за социална рево-
люция се превръща в своята тоталитарна противоположност, а законът на 
отрицанието постига пълната си реализация.

В сравнение с християнския възглед за историята марксисткият възглед в 
същината си е краткосрочен, тъй като неговите идеи са фокусирани върху 
икономическите промени, които засягат съвременното западно общество. 
Това може да обясни непосредствената ефективност на марксизма в област-
та на политическата пропаганда, но в същото време отслабва неговата фи-
лософска дълбочина като теория за универсалната история. Марксистката 
доктрина се появява за първи път преди около век и не би могла да възник-
не по-рано. Нейното прогностично поле е ограничено до непосредственото 
бъдеще, тъй като самият Маркс сякаш е очаквал краят на капитализма да 
настъпи още във времето на неговия живот, а същото мнение е споделяно 
и от водачите на руската революция. При всички случаи осъществяването 
на програмата на марксизма е въпрос на години, а не на векове, а марксизмът 
сякаш не хвърля светлина върху историческите развития, които ще послед-
ват установяването на безкласовото общество.
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Християнският възглед, от друга страна, е съвместим с времето. Той обхва-
ща целия живот на човечеството на тази планета и завършва едва с края на 
този свят и на земното съществуване на човека. По същество това е тео-
рия за взаимното проникване на времето и вечността: основният смисъл на 
историята може да бъде открит в прорастването на семето на вечността 
в утробата на времето. Човекът е не просто творение на икономическия 
процес ‒ производител и потребител. Той е животно, което има съзнание за 
своята смъртност, а следователно и за вечността. По същия начин краят 
на историята не се състои в появата на нова форма на икономическо общес-
тво, а в създаването на ново човечество, или по-скоро на по-висше човечест-
во, което превъзхожда човека по същия начин, по който самият човек превъз-
хожда животните. Днес християните не само вярват в съществуването на 
божествен замисъл в историята, те вярват в съществуването и на човеш-
ко общество, което до известна степен познава този план и е способно да 
си сътрудничи с него. Преди хиляди години юдейският пророк предупреждава 
своя народ да не следва пътя на езичниците, боящи се от небесните поличби. 
Защото народите са слуги на своите собствени творения – на фалшивите 
богове, създадени от техните заблуди, които ще изчезнат във времето на 
посещението. „Делът на Иакова не е като техния; защото неговият Бог е 
Творец на всичко, и Израил е жезъл на наследието Му.”12 Същото е валидно и 
днес за политическите митове и идеологии, които съвременният човек съз-
дава, за да си обясни поличбите на времето. Това са нашите съвременни идо-
ли, които са не по-малко кръвожадни от боговете на езичниците и които из-
искват още по-голяма дан от човешки жертви. Но Църквата остава пазител 
на тайната на историята и изпълнител на делото на изкупление на човека, 
които продължават да действат непрестанно въпреки възхода и падението 
на царствата и социалните революции. Вярно е, че Църквата не разполага с 
незабавно решение, което да предложи в съревнование с тези светски идео-
логии. Но от друга страна, християнското решение е единственото, което 
приема съществуването и отдава необходимото внимание на неизвестния 
и непредвидим елемент в историята, докато светските идеологии, които 
се опитват да елиминират този елемент и които почти неизменно възпри-
емат оптимистичен възглед за непосредственото бъдеще, неизбежно са 
смутени и обезверени от появата на този неизвестен фактор тъкмо когато 
вече са решили, че той е окончателно отстранен.

1951 г.

Превод от английски: Момчил Методиев
12  Иер. 10:16
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Протопрезвитер Василиос Термос (р. 1957 г.) е кли-
рик от епархията на Тива и Левадия. Завършил е 
медицина и богословие. Доктор по богословие на 
Атинския университет. 12 години преподава в Бо-
гословската академия на Албанската православна 
църква, а понастоящем е професор по пастирско 
богословие във Висшата църковна академия на 
Атина. Действащ психиатър на деца и юноши. Бил 
е гост-преподавател в редица световни универ-
ситети – в Харвард, Бостън и др. Неговите книги 
и статии са преведени на английски, френски, рус-
ки, румънски, български, испански и руски език.

протопрезвитер Василиос Термос

КОГАТО КОРАБЪТ Е ПРЕВЗЕТ И 
ПЪТЯТ КЪМ ПРАВОСЛАВИЕТО 
МИНАВА САМО ПРЕЗ РУСИЯ

Естествено, той се опитваше да скрие осакатената си ръка,
затова винаги носеше знаме.

Тасос Ливадитис, „Идеологът”, Есенни ръкописи

От много години витае едно тревожно усещане, свързано с преминаването 
на американски протестанти към Православната църква. Макар че сред тях 
не липсват диаманти, често се срещат вярващи, които имат ултраконсер-
вативни възгледи, понякога дори фундаменталистки. В някои случаи тази 
тенденция се проявява веднага след обръщането им, докато в други случаи 
са необходими години, за да се стигне до постепенно преминаване към крайни 
позиции.

Феноменът на религиозното обръщане е многопластов, а мотивите поня-
кога са неосъзнати. Неговото психологическо (понякога дори психиатрично) 
изследване е повече от необходимо, то е спешно. То засяга същността и бъ-
дещето на Църквата.

Вече започва да става ясно, че очакванията на много американски протес-
танти, които се обръщат към православието, са породени в известна 
степен от самозаблуда. Изгубени в океана от либерални християнски дено-
минации (за които понякога се чудим защо вече се наричат християнски), под-
властни на бързата секуларизация на обществото, което се е откъснало от 
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класическата модерна концепция и е придобило провокативността на пост-
модерността, може би дори погрешно разбиращи прилагателното „правос-
лавен”, тези хора в крайна сметка се присъединяват към православието с на-
деждата, че то е краят на историята.

Под това разбирам характерната за тях психическа потребност да спрат 
всяко преразглеждане, всяка критика, всяко изследване, процеси, които на 
Запад са отговорни за разрушаването на християнството. Най-сетне са на-
мерили непоклатимата скала, здравата отправна точка. Без да подозират 
за титаничната и перманентна борба на херменевтиката, те преживяват 
като катастрофа всеки диалог с Просвещението и неговите последици.

Но така те стигат дотам да вземат метафората за Христос като сигур-
на „скала” и крайъгълен камък и да я пренесат върху човешката реалност на 
Църквата. С други думи, те приемат, че спокойното пристанище означава 
прекратяване на всяка интелектуална богословска дейност, окончателен 
отговор на всички проблеми, или накратко, позитивистка девалвация на 
истината.

Значими интелектуални величия като водещия биоетичен богослов Тристам 
Енгелхард, православен от 1991 г., също не са избегнали синдрома на протес-
тантското обръщане (вж. рецензията ми за неговата книга След Бога в брой 
163 на списание Синаксис). Критиката му на секуларизирания свят е задълбо-
чена, но когато се опитва да заеме позиция като православен, предизвиква 
дълбоко разочарование.

Едно е да осъзнаваш травмата на греха и заблудата – осъзнаване, което може 
и би трябвало да доведе до религиозно обръщане, и съвсем друго е да имаш 
усещане за травма, която идва от сблъсъка с аномалиите и лутанията на ис-
торията. В последния случай психиката търси новата общност именно за да 
намери убежище от Историята!

При тези обстоятелства е съвсем кратък пътят до това етиката да се 
превърне в основен критерий. Уморената психика не е способна да мисли 
онтологично, още повече че културата на коренните жители на Америка е 
прагматична, т.е. чужда на онтологията. След като са въплътили критерия 
за ефективност, обърналите се към православието се стремят към ценнос-
ти, поради което лесно се подвеждат по привидностите. И така стигаме до 
скандалния случай с проруската американска православна общност!

Професорът по религиозна антропология Сара Рикарди-Сварц публикува една 
откровена книга по шокиращ проблем – за група протестанти, които са при-
ети в Руската задгранична църква. Имат свой манастир и няколко клирици и 
миряни. Авторката говори по този въпрос и на конференцията, организира-
на от Академията за богословски изследвания във Волос през юни 2022 г.

Не съм чел книгата, но съм слушал нейния доклад и съм чел няколко други 
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текста за тези събития. Накратко казано, тези вярващи неофити тълку-
ват православния идеал чрез Русия! Почитат убитото царско семейство, 
отхвърлят икуменическото движение и приемат изолационизма, противо-
поставят предмодерните ценности (мъжко господство, недоверие към де-
мокрацията, отвращение от модерността) на вълната от релативизъм и 
нихилизъм. С течение на времето те се очароват от реториката на Путин 
за традиционните ценности до такава степен, че го смятат за единстве-
ния християнски лидер, останал в света.

В политическо отношение много от тях са тръмписти, с антидемократич-
ни възгледи, допадат им теориите на конспирацията. Накратко, те правят 
онова, което правят всички фундаменталисти, които абсолютизират твар-
ното и възприемат културното като богословско, с добавена украса от по-
литическо оцветяване. От само себе си се разбира, че всяко по-нататъшно 
разпространение и разширяване на това явление ще дискредитира правосла-
вието в международен план.

Това, което прави явлението ужасяващо и възмутително, е, че всичко това 
се случва в разгара на война, която е не само несправедлива, но и богохулна 
(вж. изявленията на патриарх Кирил, че убитите руски войници ще отидат 
на небето). Използването на мита за „светата Рус” като мотивация за обръ-
щането на някого в православието надхвърля всяко добронамерено разбира-
не и е причина да се питаме дали принадлежим към една и съща Църква.

С голяма тъга и без ни най-малко да подценявам екзистенциалните търсения 
на тези наши братя и сестри, ще заявя, че те са стигнали до едно порочно 
решение. И това е така, защото, ако съдим по резултата, тук не става дума 
за търсене на Христос, а на ценности. Фокусът е върху традиционните цен-
ности в противовес на секуларното разрушаване на ценностите. Когато ос-
новите са положени погрешно, човек става сляп за явления като откровения 
и агресивен национализъм и безчувствен към форми на секуларизъм, които но-
сят религиозна обвивка, каквато е например днешната руска идеология.

В степента, в която ценностите стават автономни и отделени от лич-
ността на Христос, се открива пътят за психологизма. Религиозното обръ-
щане, така или иначе, е психологическо преживяване, но има разлика, когато 
неговите цели също са предимно психологически: спокойствие, сигурност, яс-
нота. Тези неща трябва да бъдат желани допълнителни придобивки, но не и 
да са главните цели.

Още по-лошо, за някои мотивацията включва по-евтини психологически ползи: 
като реабилитиране на наранена мъжественост, превъзходство над жените, 
повишаване на самочувствието. Русофилското обръщане към православието 
е по същество мъжко явление, реванш срещу феминизацията на постмодерно-
то общество. И тъй като в Църквата продължаваме да имаме мъжко превъз-
ходство, това им се струва от полза! Тук видяха светлина и влязоха...
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Православните водачи и богослови от целия свят трябва да дадат оценка на 
екстремния износ на руска патология, от една страна, за да се изолира изляз-
лата от релси Руска църква, докато тя се осъзнае и покае, а от друга стра-
на, за да предприемат самокритично изследване на общите предпоставки 
и нагласи в Православната църква, които все повече се оказват развъдник 
на мракобесни и несвободолюбиви тенденции. Когато духовният ни GPS ни 
обърква, тогава е време да се замислим каква точно е дестинацията, която 
сме му задали…

Подвижните пясъци на постмодерността изискват сериозна богословска 
оценка и свидетелство и не могат да бъдат преодолени чрез психологичес-
ка и идеологическа регресия. Както в човешкия организъм, така и в групите 
от хора природният и исторически закон показва, че симптомите могат да 
бъдат отправна точка за общото оздравяване.

Превод от гръцки: Златина Иванова
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Ивайло Борисов е роден през 1980 г. в София. Завършва Софийс-
ката духов на семинария „Св. Йоан Рилски” и Бого словския факул-
тет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в ма-
гистърската програма „Литургия и музика”. Автор е на книгите 
Изтъкнати музикоучители-певци на източното православно цър-
ковно пеене (2014) и Селенията на църковната музика (2019), как-
то и на публикации в областта на православната музика в елек-
тронни медии. Църковен певец в столичния храм „Св. Дух”.

Ивайло Борисов

ЗА ПСИХОЛОГИЯТА НА 
ПАРАЗИТИЗМА
Спокойно.

Никой не е открил връзка между паразитологията и психологията. Най-
малкото защото последната предполага, че човекът има душа.

Паразитът, или този, който се храни от чужда трапеза – какъвто е прево-
дът на думата „паразит” от гръцки – се развива благодарение на друг органи-
зъм, наречен гостоприемник. Паразитът „живее живота си” благодарение на 
гостоприемника, чийто живот „се изтощава”.

За съжаление в родните богословски среди (а и не само у нас) се среща едно 
доста тъжно явление – отричането на постиженията на големи личности, 
живели през последните два века. Това можем да определим като особена ва-
риация на паразитизма: паразитът се храни със собствената си злост, поро-
дена от чуждите богословски размисли. Без тях обаче паразитиращите орга-
низми не биха могли да оцелеят, защото собственото им богословие не може 
да засити никого.

Правят се „изобличаващи” анализи (с безапелационен тон, подхождащ на про-
роци) и се пишат унищожаващи статии срещу творенията на големи правос-
лавни автори. Автори „гостоприемници”, благодарение на които отделни 
лица печелят известност и добиват чуваемост. Да критикуваш някой незна-
ен богослов или местен мислител не е престижно, друго е името ти да влезе 
в едно изречение с някой известен автор. Между другото, на това се крепи 
бизнес като жълтата преса...

Повод за написването на настоящия текст е поредица от случки, които ще 
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споделя накратко по-долу...

Наскоро получих от един разпространяващ православна литература хрис-
тиянин книжка, посветена на учението на покойния отец Александър Мен, с 
което искаше да ме „просвети”, че всъщност той не е бил стойностен пра-
вославен свещеник. О. Александър Мен (†1990), както е известно, е вдъхновен 
духовник, автор на книги с християнско съдържание, привел много хора към 
Православната църква1. През 1990 г. на път за служба в храма е убит с брад-
ва от неизвестен извършител. Във въпросната книжка, която ми дадоха, се 
отричаше авторитетът на о. Александър, като се цитираха негови мисли, 
некореспондиращи с православната вяра.

Богословието е живо познание, то не е музеен експонат. Богословската ми-
съл не е мумифицирано тяло, което може просто да погледнем с любопит-
ство като част от музеен комплекс. Защото човекът се променя, съответ-
но променя се и формата, която богословието използва, променя се езикът, с 
който то борави, променят се и параметрите на неговото действие – днес 
например се говори за богословските аспекти в екологията.2 Езикът, който 
сме използвали; идеи, които са били част от някогашната култура, посте-
пенно „навлизат в нови релси”. И това – нека използваме езика на музиката – 
да позиционираш вечните истини спрямо един съвременен ключ – не е преда-
телство на вярата.

Наистина, възможно е човек да се обърка в богословските си умозрения, да 
се подхлъзне. Но това не означава, че цялото творчество на някой автори-
тетен съвременен богослов е за изхвърляне. И кой ни дава право да осъжда-
ме богослови, чиито слова са обърнали и обръщат в нашата свята вяра хи-
ляди сърца? „Не е лесно да си представим – пише богословът Пламен Иванов 
по повод отец Александър Мен – какво означава да бъдеш проповедник, мис-
лител, благовестник в Русия във време, когато думата вяра и думата Бог са 
забранени.”3 Покойният патриарх Алексий II казва за споменатия отец: „Отец 
Александър бе талантлив проповедник на Божието слово, добър пастир на 
Църквата, имащ щедра душа и сърце, отдадено на Господа”.

Ще направим тук една аналогия от областта на кинематографията, не всич-
ки филми на шведския режисьор Ингмар Бергман са на една и съща висота, но 
това не пречи да се твърди за него, че е единственият режисьор, казал толко-
ва за човешката природа, колкото писателите Достоевски и Камю.4

Да отричаш цялата дейност на някого само защото е сбъркал някъде, е 
примитивно и подвеждащо. Отец Георги Флоровски – един от най-ярките 

1  Според руския философ Аркадий Малер броят на хората, влезли в лоното на Църквата благодарение на 
проповедите на о. Александър Мен, е значително по-голям, отколкото можем да си представим.
2 Сериозни усилия в тази насока полага Вселенският патриарх Вартоломей, наречен от някои „Зеления 
патриарх”.
3  Иванов, П. 20 години от убийството на о. Александър Мен, www. pravoslavie.bg, 09/09/2010 г.
4  Мнение на полския кинорежисьор Кшищоф Кешловски.
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изразители на православното богословие през ХХ в. (който също е отричан 
от някои радикали), е казвал, че много свети отци са имали частни мнения по 
някои верови въпроси, некореспондиращи с официалното църковно учение – с 
изключение на прекалено прецизния св. Григорий Богослов.5

Така че щом свети отци са могли да се подведат в някое свое съждение, защо 
да очерняме и лепим етикет „негоден” на даден богослов, който бил сбъркал 
в някое от своите размишления? Знаете ли кой не бърка? Този, който не ра-
боти. Ако цял живот вървиш по добре отъпкания път, никога не би могъл да 
сбъркаш. Но богословието не е застинал образ, не е преписване на древните 
текстове, а е динамично развиваща се традиция, в която има място за твор-
чество, за оригинален полет на мисълта.

Една от любимите мишени на борците за „истинно и чисто православие” е и 
протопрезвитер Александър Шмеман (†1983). Той е наричан от някои ултра-
консервативни кръгове „модернист” и „икуменист”, като е критикуван дори 
затова че е обичал да се шегува и да гледа бейзбол по телевизията. Според 
о. Робърт Тафт6 обаче, бележит изследовател на византийската литургична 
традиция, о. Шмеман е изиграл важна роля за „вдигане на летвата” на право-
славното богословие. „В днешно време – казва Р. Тафт – е почти невъзможно 
да се чуе лекция за Литургията или за съвременния живот без нито един ци-
тат от Шмеман.”7 Повярвайте ми – на лекции, посветени на православното 
богословие, между цитираните имена трудно бихте чули тези на критиците 
на о. Александър (от които ще ви лиша и тук) – въпреки изрядното им ниво на 
благочестиво въздържание от гледането на бейзбол по телевизията.

Помня как преди около година споменах името на о. Александър Шмеман 
пред мой познат свещеник – реакцията бе нещо от сорта на: махни го този 
изопачител на православието. Смятам, че ако махнем (от общия „пъзел”)  
о. Александър, както и много от отричаните и обвинявани в предателство 
съвременни православни богослови, историческата теологична картина би 
била непълна, със зейнали бели петна. Ето това аз наричам изопачаване.

Наскоро ми попадна материал за покойния митрополит Антоний Сурожки 
(†2003), в който той бе наречен свещеник на сатаната. И това е казано за 
човек, получил от Абърдийнския университет титлата почетен доктор на 
богословието „за проповед на Божието слово и обновяване на духовния жи-
вот в страната”. „Митрополит Антоний – пише руска журналистка – извър-
ши бесовско дело – съзнателно или несъзнателно той се опита да разруши 
Църквата отвътре.” Струва ми се, че тези слова не са нещо повече от реми-
нисценция на фарисейските думи по отношение на Христос: „Той не изгонва 
5  В разговор с митр. Антоний Сурожки. Вж. Антоний Сурожский (Блум). Видные деятели русской эмиграции, 
www.azbuka.ru
6  Отец Робърт Тафт (†2018) е бил дългогодишен преподавател в Папския институт за Изтока в Рим – 
учен, изследвал източното литургично семейство и по-специално византийските, коптските и арменски-
те литургии.
7  Псарев, Андрей, диакон. Священник Роберт Тафт: Ты являешься частью проблемы или частью решения?, 
www.bogoslov.ru, 30/10/2013 г.
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бесовете, освен чрез Веелзевула, бесовския княз” (Мат. 12: 24). Както е казал 
Господ: „Ако Мене гониха, и вас ще гонят” (Иоан. 15:20).

Дали пък митрополит Антоний Сурожки не е мразен от паразитстващите 
елементи и заради образованието си – все пак той е завършил биология и 
медицина?!...

Като „опасни за душата модернисти и икуменисти” се сочат и хора като 
митрополит Атанасий Лимасолски (един чудесен проповедник), забележител-
ните светии Силуан Атонски, Софроний Сахаров и Мария Скобцова – наричай-
ки тяхната святост „лъжесвятост”. Имената, които изброихме, са на хора, 
оставили духовен опит и творчество, четено и вдъхновило хиляди наши съв-
ременници по пътя към вярата.

Наскоро говорих с човек, посещаващ нашия храм, който твърдеше – вероят-
но чел и увлякъл се от подобни крайни твърдения – че и Достоевски (†1881) 
не бил вярващ? Как може да се довериш на подобно твърдение за автора на 
следните слова: „Вярвам, че няма нищо по-прекрасно, по-дълбоко, по-симпа-
тично, по-разумно, по-мъжествено и по-съвършено от Христос, и не само 
няма, но с ревнива любов си казвам и че не би могло да има. Нещо повече, ако 
някой ми докаже, че Христос е извън истината и че действително истина-
та е извън Христа, то по-скоро би ми се искало да остана с Христос, нежели с 
истината”?!8

В това да критикуваш другия има и елемент на завист – и то като че ли ни-
как не малък. „Завистта – твърди св. Василий Велики – е скръб за благополу-
чието на ближния.” Нека не забравяме, че дори самият Пилат Понтийски е 
усетил и придобил знание за причината за предателството на Христос: от-
носно римския прокуратор в Юдея евангелистът повествува – „защото зна-
еше, че Го бяха предали от завист”. Или както споделя психологът Кристина 
Мерамджиева: „Ако чувствам, че нещо не ми достига и те възприемам като 
човек, който има всичко, може да се опитам да унищожа това, което имаш, 
като го осъждам, презирам или осмивам. Така „за сметка на теб” изпъквам Аз”.

Вероятно някои ще възразят: и Арий е бил свещеник, и то начетен, но това 
не му е попречило да оплете християнския свят в ереста си. Да, нека обаче 
не забравяме, че Арий (както и повечето ересиарси) е бил осъден на Вселенски 
събор – първия, на който са присъствали над 300 души духовници! Лицата, за 
които говорим, не са осъдени от събор, а от частното мнение на някой по-го-
лям католик от папата.

Както отбелязахме, в гореописаното явление прозира не толкова мъжествено 
отстояване на вярата, колкото печелене на признание на чужд гръб. Подобен 
механизъм може да открием и в сферата на обществения и политическия ни 
живот – без наличието на определени малцинствени групи и безогледното им 

8  В писмо до Наталия Дмитриевна Фонвизина, 1854 г.
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очерняне някои партии от родния ни политически небосклон просто отдав-
на биха замрели. Защото за някои това да плюеш по авторитета на другите, 
да ги изкарваш грешни и престъпни, е хранителна среда за живот.

Ето защо единствената противоотрова на този вид паразитизъм е, кога-
то някой се опита да заклейми онова, което друг е казал, написал, оставил в 
наследство, да не бързаме да „даваме ухо” – вместо това да потърсим дру-
го мнение, да проверим, да прочетем... Нали така е казал и апостол Филип на 
съмняващия се Натанаил по повод намирането на Месията Христос: дойди и 
виж (срв. Иоан. 1: 43-51). В противен случай е възможно да станем жертва на 
паразитизма. Поредната.
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Димитър Петров е практикуващ адвокат със собствена практика в 
сферата на гражданското и административното право. В момента е 
докторант в катедра „Теория и история на държавата и правото” в 
Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски”, както и хоноруван асистент по обща теория на правото в 
Юридическия факултет. Темата на дисертационния му труд е „Срав-
нителноправен анализ между християнство и ислям и как религиозни-
те норми оказват влияние върху правните системи”.

Димитър Петров

ЕВТАНАЗИЯТА И ПРОБЛЕМЪТ 
ЗА АСИСТИРАНАТА СМЪРТ: 
ВЛИЯНИЕТО НА РЕЛИГИОЗНАТА 
ЕТИКА ВЪРХУ ПРАВНИТЕ 
СИСТЕМИ 
Правото винаги се е интересувало от смъртта. И до днес се привеждат аргу-
менти в подкрепа на „правото на смърт” и такива, които го отхвърлят ка-
тегорично. Настоящият текст е опит да се анализират начините, по които 
религиозната етика оказва влияние за формирането на позициите в секулар-
ните общества по отношение на извършването на евтаназия. Ще бъде ко-
ментирана единственото хипотезата за извършена евтаназия на пациент.1

През втората половина на XX век се правят активни опити за предефини-
рането на смъртта, като се използва категорията за „мозъчна смърт” без 
значение, че болният все още има пулс. Подобни действия биват оправдани 
с желанието органите на такива пациенти да бъдат дарени за трансплан-
тация и прехвърлени на реципиент. Разбира се, подобни мотиви намират 
своите критици. По този начин, казва Ханс Йонас, „се подчиняваме на доми-
ниращия прагматичен дух на нашето време, който не позволява нито един 
древен страх и трепет да попречат на неумолимото настъпление на чиста-
та вещност и неограничаваната от нищо полза”2. Средата на отминалия век 
е изпълнена с много дебати относно критериите, на които трябва да отго-
варя един пациент, за да бъде обявена неговата смърт. Началото на този де-
бат е поставен с публикувания през 1968 г. доклад със заглавие: „Дефиниция за 
1  Съгласно чл. 84 от Закона за здравето пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва 
медицинска помощ.
2  Джонсън, Р. А., Раждането на биоетиката. С.: Критика и хуманизъм, 2021 г., с. 366.
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необратима кома: доклад на специална комисия към Харвардския медицински 
институт, проучваща въпроса за дефиниция на мозъчната смърт”. Докладът 
започва така: „Нашата основна цел е да определим състоянието на необра-
тима кома като нов критерий за смърт”3. След дълги дебати, продължили и 
следващите години, критерият „мозъчна смърт” бива приравнен на смърт в 
голяма част от държавите по света. В България дефиниция за смърт е дадена 
в чл. 5 от Наредба №14/2004 за медицинските критерии и реда за установя-
ване на смърт, а именно: 1. трайно и необратимо прекратяване на функци-
ите на кръвообращението и дишането; 2. трайно и необратимо спиране на 
всички функции на главния мозък и налична сърдечна дейност (т.нар. мозъчна 
смърт).

Думата „евтаназия” е въведена през XVI от английския философ Франсис 
Бейкън и е запазила своето буквално значение – „добра” или „лека смърт”, като 
към настоящия момент както религиозните, така и светските представи 
за понятието са едни и същи – умишлено ускоряване на смъртта на индиви-
да главно в терминални медицински случаи или случаи на сериозна хронична 
болка, която не може да бъде облекчена с конвенционални методи. Именно в 
такъв смисъл понятието „евтаназия” присъства в настоящия текст. 

За разлика от раждането, което е извън нашата воля, то смъртта потен-
циално е възможно да зависи от нас и да се подчини на субективната ни воля. 
Животът е дар от Бога според всички монотеистични религии. Според хрис-
тиянското учение отнемането на живот е един от най-големите грехове, 
които може да бъдат извършени пред Твореца. Християнството осъжда 
самоубийството, за разлика от светския модел на държавата, който го при-
ема за личен акт и го оставя изцяло във волята и правната сфера на човека. 
Евтаназията има две форми на проявление – активна и пасивна. Активната 
евтаназия е свързана с подпомагане на самоубийството на друго лице, кога-
то то е взело съзнателен избор за това, като в този случай медицинско лице 
посредством медикаменти, разтвор или друг препарат (газ) умишлено причи-
нява смъртта на пациента. За да бъде законосъобразна подобна евтаназия, 
когато тя е легално уредена на територията на конкретната държава, след-
ва да са изпълнени редица предпоставки. В България тя не е разрешена, което 
автоматично означава, че участието в активна евтаназия е наказателно 
отговорно деяние. Асистираното самоубийство се доближава до активната 
евтаназия, но има една основна разлика. При този вид самоубийство меди-
цинско или друго лице осигурява всички нужни предпоставки, но активното 
действие, с което се причинява смъртта, е на пациента (например натиска-
не на бутон, освобождаване на определен препарат, който се влива в тяло-
то, или друго подобно). 

При пасивната евтаназия отговорните медици отказват да осигуряват живо-
топоддържащо лечение на пациент, като по този начин позволяват смъртта 
да настъпи по-бързо. Когато пациентът е в съзнание и е направил съзнателен 

3  Пак там, с. 361. 
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избор на отказ от лечение, тогава медиците/отговорните лица следва да се 
съобразят с неговото желание. Тази хипотеза е уредена в чл. 90 от Закон за 
здравето в България. Проблеми възникват тогава, когато пациентът е в без-
съзнание и не може да изрази волята си относно това дали животът му да бъде 
поддържан изкуствено и за какъв период. Биоетиката се вълнува от подобни 
теми от самото си възникване. В средата на XX век водещи анестезиолози пос-
тавят няколко важни етически въпроса относно смъртта пред папа Пий XII4, 
като най-виден морален авторитет за времето си. Въпросите са свързани с 
това дали лекарите имат задължение да използват устройства за изкуствено 
дишане при пациенти, чието състояние е определено като безнадеждно; дали 
лекарите следва да изключат апарат за изкуствено дишане, поставен на па-
циент, чието състояние е такова, че изключването на апарата ще доведе до 
смърт. Папа Пий XII се основава на познатото в католическата етика разграни-
чение между обичайни и извънредни средства5 и отговаря, че в опитите си да 
запазят нечий живот хората по принцип са задължени да използват „само оби-
чайни средства, т.е. онези от тях, които не представляват огромно бреме за 
самите тях или за останалите”. В този смисъл, когато изкуственото поддър-
жане на дишането може да се разглежда като извънредна мярка, прилагането ѝ 
е възможно да бъде преустановено.6 Принципът на обичайните и извънредни 
средства представлява функция на приемането от страна на римокатоличес-
ките теолози на доктрината на естественото право, „според която основа-
ващите се на разум етически съждения са понятни за всяка разумна личност, 
без отношение към религиозните ѝ разбирания”7. Като антипод на тази теза 
е възприета Ецикликата Evangelium Vitae8 на папа Йоан-Павел II от 1995 г., коя-
то категорично се обявява против евтаназията. Позовавайки се на библейски 
стихове, тя напомня за фундаменталната стойност на всеки човешки живот. 
Стойност, която започва от зачеването и продължава през целия живот, не-
зависимо от човешкото състояние. Папа Йоан Павел II използва деонтологичен 
подход, като заявява, че има абсолютно обвързващо задължение никога да не се 
ускорява умишлено смъртта в ситуации, при които краят на човешкия живот 
е близо. Вследствие на тези две гледни точки активната и пасивната евта-
назия пораждат следния морален казус – съществува ли морална разлика между 
убийството (активната евтаназия) и непротивопоставянето на желанието 
на някого да умре (пасивната евтаназия)? 

Доктрината различава още два вида евтаназия – доброволна и принудителна. 
При доброволната евтаназия лицето е поискало лично да бъде евтанизирано, 

4  Папа Пий XII (с понтификат от 1939 до 1958 г.) проявява задълбочен интерес към етичните проблеми на 
медицината, като голям брой от словата му по този повод са издадени в сборник. Виж. Papal Teachings: The 
Human Body.
5  Това разграничение между „обичайни” и „извънредни” медицински интервенции за първи път се появява 
в съчинения на теолози от XVI в., които разсъждават над въпроса дали човек има моралното задължение 
да опази своя собствен живот. Виж повече в „J. J McCartney, „The devolompment of the doctrine of ordinary and 
extraordinary means of preserving lige in Catholic moral theoly”. 
6  Джонсън, Р. А., цит. съч., с. 358.
7  Пак там, с. 95.
8  https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.
html , прегледано на 11.09.2022 г. 
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докато при принудителната евтаназия лицето не може да волеобразува и ре-
шението за евтаназия бива взето от другиго (друго лице или държавата). За 
всички тези определения, възникнали в хода на биоетичните дискусии, липсва 
правно определение. 

Римският философ Сенека разказва за свой приятел, страдащ от „болест, не 
неизлечима, но продължителна и мъчителна”, който се измъчвал от идеята за 
самоубийството, докато негов познат не му казал: „Не се измъчвай… сякаш 
се колебаеш за кой знае какво. Да живееш, не е кой знае какво: живеят и роби-
те, и животните. Важното е дали умираш достойно, мъдро и храбро”. След 
като чул тези думи, болният спокойно сложил край на живота си.9 Този разказ 
по-скоро подкрепя твърдението на някои модерни биоетици, че задължение-
то да се полагат всички възможни усилия за продължаване на живота „няма 
класически корени”10. Самоубийствата на болни хора в предхристиянския пе-
риод не са нещо ново или рядко срещано. С утвърждаването на християнско-
то учение, което заклеймява подобни действия, е възприето разбирането, че 
самоубийството е смъртен грях. Блажени Авустин, Тома от Аквино и мнозина 
други го осъждат; „Самоубийството е най-големият от греховете, защото 
покаянието е невъзможно”11. 

Позицията на християнското богословие

Католицизмът, православието и протестантството споделят сходни по-
стулати по редица морални казуси, изхождайки от позицията, че всеки човек 
е ценен в очите на своя Създател и Спасител; че е отговорен за своя живот и 
решенията си и че всяко едно от тези решения може да бъде определено като 
правилно или погрешно от гледна точка на определени норми.12 Въпросът за 
евтаназията винаги се е свеждал до това дали човек има право да се разпо-
режда със своя живот, като се отказва от него. 

Евтаназията, както и асистираното самоубийство са несъвместими с хрис-
тиянските принципи, защото тяхната цел е смъртта и прекратяването на 
земните болки и страдания, докато християнската доктрина има готова 
концепция при такава хипотеза – мъченичеството, посредством което чо-
век може да достигне до Бога. По-подробни съображения относно християн-
ското разбиране за смисъла на болката ще изложа по-нататък в настоящата 
разработка. Въпреки това смятам, че подобно мъченичество, което е функ-
ция на претърпяната болка и страдание, може да има смисъл единствено за 
религиозните хора. 

Следва да се обърне внимание на един аргумент в християнската доктри-
на, който бива използван в днешно време от биоетици, целящи да защитят 
евтаназията при потенциален религиозен спор. Тома от Аквино формулира 
9  Луций Аней Сенека, Нравствени писма до Луцилий. С.:, Рива, 2000, с. 317-318.
10  Джонсън, Р. А., цит. съч., 395 
11  Пак там, с. 397.
12  Пак там, с. 79.
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принцип в моралната теология в християнството, наречен „принцип на 
двойния стандарт”. Този постулат е създаден по повод изследванията му за 
морално оправданото убийство и гласи, че всяко действие, неизбежно причи-
няващо две неразривно свързани следствия, едното от които е добро, а дру-
гото лошо, е морално оправдано (в случай че са изпълнени още няколко допъл-
нителни условия), ако мотивът за действието е доброто, докато лошото е 
страничен ефект, който е допустим или разрешен.13 

Цялата християнска система от разбирания за смисъла на човешкия живот, 
страданията и смъртта прави своеволното предизвикване на смъртта аб-
солютно недопустимо. Човекът е Божие творение. Животът му е даден от 
Бога, Бог го поддържа и само Той може да му го отнеме. „Защото никой от нас 
не живее за себе си и никой не умира за себе си, но живеем ли – за Господа живе-
ем, умираме ли – за Господа умираме; следователно, живеем ли, или умираме – 
Господни сме” (Рим. 14:7-8).

Според християнското учение продължителността на живота и мигът на 
смъртта по никакъв начин не могат да се определят като човешки права.14 
Биологичният живот не определя цялостното съществуване на човека. 
Човекът е сътворен от Бога с тяло и душа, намиращи се в неразривна връзка, 
която обаче се прекъсва с биологичната смърт. С нея тялото изтлява, а ду-
шата се запазва, за да се съедини с възкресеното тяло.15 Животът е най-вис-
шият дар Божий, чието начало и край се намират в ръцете Господни и един-
ствено в Негова десница е душата на всичко живо и духът на всяка човешка 
плът (Иов. 12:10). Всяко усилие да се определят границите на живота един-
ствено според човешките воля, мнение, решение или възможности лишава 
живота от неговата святост.16 Православното учение възприема болката 
като път към Бога – „болката допринася за вътрешното очистване на чо-
века и затова е най-подходящото средство за духовното му обновяване”17. 
Георгиос Мандзаридис правилно отбелязва, че подобен възглед е трудно раз-
бираем в едно секуларно общество, като за немалка част от това общество 
духовното използване на болката е лишено от смисъл. Болката е естествен 
антипод на сетивната наслада в човешкия живот. Това не трябва да се раз-
бира в смисъл, че болката следва да е цел, а само, че тя следва да се приема, 
когато ни сполети. Георгиос Мандзаридис заключва, че „положителното по-
срещане на болката е акт на свободата”18. Твърди се, че всичко се случва в 
живота на вярващия само ако Бог го желае и допуска. Посочва се, че невъзмож-
ността на модерния човек да се справя с ежедневната болка резонира във 
висок процент на самоубийства, като се сочи следният текст в подкрепа: 
13  Видяно в Джонсън, Р. А., цит. съч., с. 98, на бълг.: Тома от Аквино, Сума на теологията, ч. I и ч. II,, прев. Ц. 
Бояджиев, С.: Изток Запад, 2003 и 2005 г. (точното формулиране на този принцип се намира в Сума на Теоло-
гията, ч. II, II – въпрос 64, отговор 7). Този принцип напомня много на фигурата на крайната необходимост 
от наказателното право, закрепена в нормата на чл. 13 от Наказателния кодекс. Б.а. 
14  Сборник Биоетика, С.: Фондация „Комунитас”, 2013 г. с. 43.
15  Пак там, с.42-43.
16  Пак там, с. 42.
17  Парадоксът на Болката, Мандзаридис. Г., прегледано на 07.11.2022 г., достъпно на https://www.pravoslavie.bg.
18  Пак там.
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„Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като 
остави нам пример, за да вървим по стъпките му”19. Както бе посочено по-го-
ре, подобен аргумент – че посредством изтърпяването на болка човек се до-
ближава до Бога, по-скоро е значим и резонен за онази част от обществото, 
която може да се определи като вярваща и която редовно взима участие в 
живота на Църквата. Подобна теза не би могла да се припознае от тази част 
от обществото, която е по-скоро със светски убеждения и съответно не на-
мира за нужно да понася болка в името на Бог. 

„Човешкото достойнство има абсолютен характер и неговият основен из-
раз – човешкият живот – трябва да бъде защитаван абсолютно, т.е. незави-
симо от неговото качество и независимо от волята на неговия носител. С 
други думи, правото на разпореждане със собствения живот не може да бъде 
признато от православието.”20

„Християнски безболестен, непосрамен, мирен свършек на нашия живот…”21 
Ако вземем предвид този текст от литургията, косвено може да си отго-
ворим на въпроса какво е отношението на православното християнство 
към евтаназията, а именно – безболестна и спокойна смърт, но без външна 
намеса. 

Православната църква имплицитно отрича възможността разумен човек да 
поиска доброволна смърт. В голяма част от хипотезите, които са описани, 
Църквата се опитва да намери външни причини в обкръжението на поиска-
лия евтаназия – липса на обич и разбиране, обърканост и т.н., в този смисъл 
се посочва, че „молбата на някои болни за евтаназия всъщност е въпрос за 
нашата обич и желанието ни да бъдем до тях”22. 

Секуларистичната позиция

На първо място, трябва да се посочи, че в държавите, в които евтаназия-
та е легализирана (Белгия, Холандия, Швейцария и други), тази процедура се 
характеризира по своята същност като тежка и бюрократична. Условията, 
на които един пациент следва да отговаря, се спазват стриктно, като през 
определен период от време той трябва да отправи няколкократни молби до 
компетентния орган, в които недвусмислено да изяви своята воля. Редом с 
това, пациентът задължително преминава през няколкократни разговори с 
психолог, чието заключение е изключително важно. Тази процедура е умишле-
но утежнена – целта е пациентът да размисли и да се откаже, в случай че не 
е бил сигурен в решението си. Подобни законодателни решения показват, че 
тези държави нямат за цел да абдикират от своите задължения да се грижат 
за слабите и болните. В отговор на подобно твърдение следва да се изтъкне 

19  1 Петр. 2:21.
20  Сборник Биоетика, цит. съч., с. 49.
21  Из Божествена литургия oт св. Йоан Златоуст, достъпна на https://bg-patriarshia.bg/divine-ioan, прегле-
дано на 06.09.2022 г.
22  Сборник Биоетика, цит. съч. с. 51. 
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мнението на противниците поради нерелигиозни причини в секуларните об-
щества срещу евтаназията, че държавите, вместо да легализират евтана-
зията, следва да засилят и усъвършенстват палиативните грижи за болни 
пациенти.23

В модерната държава се повдига логичният въпрос – кое следва да вземе пре-
вес с оглед на личния и обществения интерес: дали ценността, автономията 
на личността, или стремежът към удължаване на човешкия живот? Личната 
неприкосновеност се изтъква като силен аргумент в подкрепа на евтана-
зията, което е обуславяща характеристика на всички либерални модели на 
устройство на съвременната държава.24 Неизбежно следствие от този 
принцип за неприкосновеност се явява и решението да се откажеш от живо-
топоддържащи грижи в случая на пасивна евтаназия или преждевременно да 
предизвикаш собствената си смърт. В много държави се приема, че „правото 
да живееш” надхвърля идеята за „правото на живот”, защото освен гаранти-
ране на живота е необходимо да се осигурят условия всяка личност да може 
да го упражнява пълноценно.25 В тази връзка възниква и въпросът, отнасящ 
се до качеството на живота като критерий за прилагане на евтаназията – 
вегетативно състояние26 на един пациент качествен живот ли е? Ако право-
то на достойнство е конституционно закрепено, то в това право влиза ли и 
достойната смърт?27 

Смятам, че доктрината на правото, в тясно сътрудничество с философи-
ята и биоетиката, следва да разработи нови парадигми, посредством кои-
то мислим за евтаназията. Благодарение на подобно сътрудничество в САЩ 
през 70-те години на XX век се разработва „доктрина за упълномощено лице”28, 
която е „приемлива просто поради характеризиращото я открито уваже-
ние към интегритета и автономността на индивида”. Съдът, формирайки 
това понятие, стъпва върху мнението на биоетика Джон Робъртсън, който 
твърди, че „да защитаваме интегритета на дадена личност, означава, че 
ние действаме спрямо него така, че да имаме основание да смятаме, че (той) 
23  Целта на палиативната грижа, наред с облекчаването на физическата болка, е да вземе предвид пси-
хологическото, социалното и духовното страдание на пациента. Всяко усилие е насочено към запазване 
на най-доброто възможно качество на живота на пациента до настъпване на смъртта. Частично пали-
ативните грижи в България са нормирани в Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на 
центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и за хронични заболявания. 
24  Чл. 30 от Конституцията на Република България. 
25  Стоилов, Я. Универсални ли са човешките права? – Съвременно право № 5/1999 г., с. 16.
26  Без да целя изчерпателно медицинско определение, вегетативното състояние e загуба на висша ко-
рова дейност, дължаща се на увреда на външния слой на главния мозък. За разлика от мозъчната смърт 
са запазени функциите на мозъчния ствол и хипоталамуса. Това се характеризира с т.нар. „будност без 
съзнание”. Пациентът изглежда, че е буден, но не показва признаци на осъзнатост – възможно е да отваря 
спонтанно очи, като се редуват нормални цикли на съд и будност, но без наличие на когнитивна функция.
27  Българската конституция в своя чл. 28, изречение първо, прогласява правото на живот. То е с най-голя-
ма значимост от личните права, защото без него другите блага и ценности са безсмислени. В този смисъл 
е и решение на Конституционния съд по к.д № 10/1995 г., според което е допустимо накърняване на други 
права, ако това става с цел запазване на човешкия живот. Същевременно в нито един нормативен акт в 
България не е прогласено задължение на субектите да живеят, или иначе казано – правото на живот като 
задължение.
28  Отнася се за хипотези, при които пациентът е неспособен да вземе сам решение за прекратяване на 
своето лечение и поради тази причина трето лице взима подобно решение. 
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би избрал за себе си същото, ако (е) в разумна възраст и решава рационално”29. 
Разбира се, това условие за рационално решаване предполага, че същото е су-
бективно ценностно съждение. Много е вероятно повечето разумни хора да 
се съгласят с него. Възниква резонният въпрос – това достатъчно ли е, за да 
се допусне нечия смърт?

Като естествен антипод на абсолютните етически правила на ортодоксал-
ните представители на исляма и християнството застава ситуационната 
етика, описана от Джоузеф Флечър в неговата книга Ситуационна етика. При 
нея освен мотивите на дееца се вземат предвид като фактор и особенос-
тите на действителната ситуация30, като грижата за човешките потреб-
ности, каквито се проявяват в конкретната ситуация, е водещ принцип.31 В 
своята книга Флечър заема позицията, че грижата за хората трябва да пред-
шества етическите правила и че конкретните случаи и ситуации не могат 
да бъдат решавани посредством универсални етически правила.32

Евтаназията в България не е позволена – чл. 97 от Закона за здравето я забра-
нява. Нещо повече, предвидена е наказателна отговорност за лица, участва-
щи в асистирано самоубийство на пациенти – лишаване от свобода в различ-
ните състави съгласно Наказателния кодекс. Темата за евтаназията е била 
отваряна два пъти на законодателно ниво – през 2004 г. и през 2011 г. През 
2004 г. интерес будят изказванията на народните представители при об-
съждането на възможността за легализиране на евтаназията. Ще си позволя 
да цитирам част от тях, които са религиозно обосновани: 

„Защитавайки тази теза, аз разбирам, че е много трудно да се защити евта-
назията в спор с християнската църква. Цивилното общество обаче търси 
решаване на проблемите с нравствени средства, включително и в съответ-
ствие с изискванията на християнския морал. Аз нямам съмнение, че христи-
янските ценности се основават преди всичко на човешкото милосърдие. То 
е в центъра на вярата в Бога. Не бива да се приписват на християнската ре-
лигия възгледи, каквито тя не внушава. Тя не абсолютизира страданието на 
човека. Тя защитава човешкия живот в тези рамки, в които може и трябва да 
бъде защитен. Европейската мисъл е стигнала до заключението, че смърт-
та е част от живота и милосърдието за живота е милосърдие и за смърт-
та. От идеята за търпимост към страданието следва логическият извод, 
че не трябва да настояваме за утвърждаване на правата на човека, защото 
може би страданието е от Бога. И цяла огромна сфера от нашето законода-
телство би била безсмислена. Възраженията срещу евтаназията като по-
сегателство към живота в нарушение на християнските ценности на пръв 
29  Джонсън, Р. А,. цит. съч., с. 404-405. Тези размишления са по повод делото „Карън Ан Куинлън” (case Karen 
Ann Quinlan).
30  Правната теория посочва, че когато разпореждането с дадено благо е допустимо от закона, волята на 
титуляря на правото изключва престъпния характер на поведението на третото лице. Допустимо ли е 
човек да се разпорежда със своя живот? Дори да приемем, че отговорът е положителен, законодателят не 
се интересува от волята на жертвата при извършено убийство.
31  Джонсън, Р. А., цит. съч., с. 84-85, 404-405.
32  Пак там, с. 85.
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поглед изглеждат основателни, но ако се опитаме да вникнем с разбиране 
към отделните лични трагедии и отчаянието на болните, които посягат на 
живота си в резултат на неимоверни страдания, бихме се убедили, разбира 
се, ако се съгласим на това, че дадената възможност от закона за евтаназия 
може да се окаже в много случаи условие за продължаване на живота на болния 
до възможните търпими граници.”33

„И третото ми възражение по принцип срещу евтаназията е начинът, по 
който е формулирано. Никой няма право да отнема човешки живот. Никой 
няма право! Животът е даден от Бог. Само Бог може да го отнема. Никой друг! 
Не може със закон да задължите или да дадете право някой да го направи, не-
зависимо от това дали е лекар, или е някой друг.”34

„Първо, бих искал да кажа, че не може да се интерпретира християн-
ството по такъв начин. За християнството от всички деноминации, 
православни, католици, протестанти, за всички прекратяването на 
живота не е допустимо. Самоубийството също не е допустимо от хрис-
тиянска гледна точка, а подпомагането на самоубийство още по-малко. 
Така че, ако говорим за християнство, трябва да кажем, че християнската 
гледна точка е ясна. Няма какво да се спори. Всички деноминации смятат, че 
не може да се допуска евтаназия.35

„Струва ми се, че след като в тази зала всеки, който застава на тази трибу-
на, обявява себе си за вярващ и православен християнин, влизането в остро 
противоречие с християнската религия и тълкуването за вечен живот, мис-
ля, че никой няма да подкрепи едно решение, чрез което ще бъде дадена въз-
можност с формата на закона да бъде узаконено едно нехристиянско дело.”36

През 2011 г. Любен Корнезов внася Законопроект за евтаназията с № 154–01–
68, в 41-вото народно събрание. След запознаване с предложения законопроект 
смятам същия по-скоро за неудачен опит за уреждане на материята на евта-
назията и асистираното самоубийство, тъй като той не отразява по ника-
къв начин нагласите на българското общество, а и като законопроект има 
юридически пропуски. Законопроектът не получава одобрение и е отхвърлен. 
Смятам, че темата за евтаназията е по-скоро решена и към настоящия мо-
мент не мисля, че би била разгледана на законодателно ниво в България, тъй 
като е чувствителна за голяма част от обществото. Това автоматично я 
прави неизползваема в системата на политически популизъм, която е доми-
нираща на българската политическа сцена. Въпросите, касаещи биоетични-
те проблеми, следва да бъдат решени от всяко едно общество. Това решение 
33  Евдокия Манева, нар. представител, в изказване в 39-ото народно събрание на 28.05.2004 г. , достъпно 
на https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/1/ID/2040 на 27.08.2022 г. 
34  Стойчо Кацаров, нар. представител, в изказване в 39-ото народно събрание на 28.05.2004 г. , достъпно 
на https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/1/ID/2040 на 27.08.2022 г. 
35  Лъчезар Тошев, нар. представител, в изказване в 39-ото народно събрание на 28.05.2004 г. , достъпно на 
https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/1/ID/2040 на 27.08.2022 г. 
36  Теодора Литрова, нар. представител, в изказване в 39-ото народно събрание на 28.05.2004 г. , достъпно 
на https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/1/ID/2040 на 27.08.2022 г. 
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трябва да е плод на широка обществена дискусия, в която да бъдат обсъдени 
етичните, религиозните, медицинските и юридическите гледни точки. Едно 
такова решение ще бъде базирано на традицията и ценностите ни. Макар и 
по темата да има немалък чуждестранен опит, то той не трябва да се копи-
ра механично, а всяко общество следва да стигне до относителен консенсус 
по тази тема. 

В дотук изложеното може да се направи обобщението, че посредством ути-
литаризма пасивната евтаназия е допустима в секуларните общества. И об-
ратното – християнската религия се позовава на свещеността на човешкия 
живот и на страданието като път към Бога, като достига до заключение-
то, че човек не е свободен да определи собствената си смърт, като по този 
начин би омаловажил Божия промисъл за него. Проблемът с евтаназията и 
нейната приложимост не е културологичен, а социален и най-вече религиозен. 
Евтаназията и асистираното самоубийство не следва да бъдат уреждани на 
законодателно ниво, ако преди това не се е провел задълбочен и експертен 
дебат. Подобен дебат може да покаже реалното състояние на обществото 
ни по темата за правото на живот и правото на смърт. 
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Владимир Лоски

NOMEN INNOMINABILE 
[НЕИМЕНУЕМОТО ИМЕ]
1. В търсене на Неизречимото
Отказът да използваш име, за да обозначиш по собствен начин Бога, Който 
не може да бъде познат, без известен пласт незнание да нахлуе в самото 
познание, е присъщ на всеки теогносис, допускащ апофаза – било за да я пре-
одолее веднага в рамките на богословската си епистемология, било за да я 
превърне в път към нещо „отвъд всяко познание”. И все пак, въпреки че „не-
изречимият” Бог, както изглежда, е една обща основа за всички богослови, 
чиято мисъл отрежда повече или по-малко значимо място на „пътя на отри-
цанията” в религиозната мисъл, може да се каже, че има също толкова неиз-
речености, колкото и отрицателни богословия. И наистина, Неизречимото 
на Плотин не е тъждествено на Неизречимото на Псевдо-Дионисий, което 
от своя страна е различно от Неизречимото на св. Августин, а последното 
не съвпада с Неизречимото на св. Тома от Аквино. Но нали тъкмо тази идея за 
неизречимостта на Бога, която си създава един или друг богослов, определя 
ролята на апофатическия момент в цялостното развитие на неговата ми-
съл. Ето защо решихме да започнем нашето изследване на понятието за Бога 
у Майстер Екхарт и в частност изследването на присъщото за него отрица-
телно богословие с разглеждане на темата за търсенето на Неизречимото.

Отрицателното богословие и богопознанието у Майстер Екхарт за първи път изли-
за на български език под логото на Фондация „Комунитас”. Това е дисертационният 
труд на Владимир Лоски, останал недовършен поради внезапната кончина на авто-
ра. Преводът на изданието на български е дело на Димитрина Чернева и Андрей Ро-
манов, под редакцията на Тони Николов. Публикуваният по-долу откъс е от първата 
глава на книгата.

Владимир Лоски (1903–1958) е един от най-видите богослови на 
ХХ век. Син на известния философ Николай Лоски, чието семейс-
тво е изселено от Съветска Русия през 1922 г. Завършва образо-
ванието си в Париж, където живее до края на дните си. Препода-
ва догматическо богословие и църковна история в института 
„Св. Дионисий” към Сорбоната. Забележителен познавач на из-
точното светоотеческо наследство. На български са преве-
дени още книгите му: Мистическото богословие на Източната 
църква; Догматическо богословие (1993), Очерк върху мистическо-
то богословие на Източната църква (2005) и Боговидение (2010).
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Става дума за търсене там, където е 
налице отрицание. Какво наистина е 
отрицателният път, ако не изследване, 
при което се изправяме пред необходи-
мостта да отхвърляме едно след друго 
всичко, което може да бъде открито 
и назовано, отричайки в крайна смет-
ка и самото изследване, доколкото то 
предполага само косвено идеята за оно-
ва, което търсим?

Няма нужда да се спираме върху мно-
гобройните места от немските и ла-
тинските творби на Майстер Екхарт, 
в които той настоява върху божест-
вената неизречимост, заявявайки, че 
Бог е „неизказан” (unsprechlich), че никой 
никога няма да може да говори за Него, 
защото Той е „над всяко име” (über alle 
namen), че Той е безимен (sunder namen, 
namelôs). Не можем да намерим име, което да Му подобава; да се опитва-
ме да дадем име на Бога би означавало да Го принизим. Бог е „отрицание на 
всички имена” (ain logenung aller namen)1. В една проповед на немски, припис-
вана от ръкописната традиция на Майстер Екхарт2, разумът (vernünftekeit) 
не иска да се задоволи с Бог, Който позволява да бъде обозначен с име: 
„…  дори ако имаше хиляда богове там, където Бог има име, разумът щеше 
да се насочи още по-далеч, защото той иска да встъпи там, където Бог няма 
име; той иска нещо по-благородно, нещо по-добро, отколкото Бог, Който има 
име”. Когато мислим за Бога, всичко, което може да бъде обозначено, все още не 
е Бог3. Смисълът на Неизречимото е доведен до краен предел. Отхвърлянето 
на божествените имена не би могло да бъде по-категорично. И все пак в сте-
пента, в която търсим Неименуемия, ние все още продължаваме да търсим 
име – макар и само за да обозначим Бога с онази неизречимост, която Го разли-
чава от всичко, което може да бъде назовано.

Ако Бог не може да бъде назован, не е ли абсурдно да търсим името, което би 
Го обозначило като такъв, какъвто Той е? Cur quaeris nomen meum? [„Защо Ме 
питаш за името Ми?”] Тези думи били казани на Яков, който искал Бог да му от-
крие името Си (Бит. 32:29). Коментирайки този текст от Битие, Екхарт заме-
ня Божия отговор, даден на Яков, с аналогичната, но по-обширна формулировка, 
която намираме в книга Съдии (13:18): Cur quaeris nomen meum, quod est mirabile? 
[„Защо питаш за името Ми? То е чудно”]. Верен на херменевтичните методи на 
епохата си, Майстера подлага този текст на различни граматически операции, 

1  DW I, p. 253. Срв. пак там, бел. 2 и 4, препратки към други изрази, цитирани от нас по-долу.
2  Pf. Serm. XI, p. 59, 16–21.
3  Pf. Serm. XXII, p. 92, 24–25.
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за да извлече от него всички възможни тълкувания4. Първо, тази фраза може 
да бъде прочетена по следния начин: защо търсиш Моето име, след като то 
е „Чудният”? По този начин се прави съгласуване с admirabile [чуден] в Пс. 8:2–10 
и Ис. 9:6. Второ, текстът може да се прочете така: защо търсиш чудното 
Ми име – Qui est – тоест „онова, което е” или „Онзи, Който е”? Екхарт съгласува 
Quod est с Ego sum qui sum [„Аз съм, Който съм”; бълг. синод. превод: „Аз съм веч-
но Съществуващият”, б.пр.] от Изх. 3:14, но без да се спира на такова тълкува-
ние на чудното име, което би могло да вложи в това понятие цялата пълнота 
на Битието, той предпочита да запази отрицателно-възвишения регистър. 
Третият начин за прочит на това auctoritas [свидетелство] ни изправя пред па-
радокс: търсеното име е mirabile [чудно], защото, оставайки име, то при все това 
е над всяко име (съпоставка с Филип. 2:9). Следователно става дума за име, чийто 
възвишен характер го прави неизречимо. То може да бъде обозначено само чрез ок-
симорон – съчетание на взаимно противоречиви понятия: „неименуемо име”.

Св. Августин определя този парадокс на „Неизречимото” като апория: ако не-
изречимото е онова, което не може да бъде изречено, то престава да бъде 
неизречимо по силата на това, че наричайки го така, ние все пак казваме нещо 
за него. Затова по-добре е да отминем с мълчание тази „словесна препирня”, 
отколкото да се опитваме да я уталожим с думи. Цитирайки този откъс от 

4  Цитираме този откъс от I Exp. in Gen. по Кузанския кодекс [по-нататък навсякъде – Cus.] 21, f. 23rb, 1. 
47va, 1. 15, сравнявайки го с Амплон. Fol. 181 (Е), col. 48–49 (текстът е публикуван в LW I, p. 95–96, n. 298–300): 
Cur queris nomen meum, quod est mirabile? Primo sic: „nomen meum est mirabile”, Psalmus 8, 2: quam admirabile 
est nomen tuum; Isa. 9, 6: vocabitur admirabilis. Secundo sic: „nomen meum admirabile – quod est”, quasi dicat „hoc 
quod est” sive „qui est”, ipsum est nomen meum mirabile, Exo. 3, 14: Ego sum qui sum; qui est misit me; hoc nomen 
meum. Tertio sic: „cur quaeris nomen meum quod est mirabile?” Mirabile quidem primo, quia nomen et tamen super 
omne nomen, Philippens. 2, 9: donavit illi nomen, quod est super omne nomen. Secundo nomen est mirabile, quia 
nomen est innominabile, nomen indicibile et nomen ineffabile. Augustinus, primo De doctrina christiana, locutus de 
deo, sic ait: „diximusne aliquit et sonuimus dignum deo? Si dixi, non est hoc quod dicere volui. Hoc unde scio, nisi quia 
deus ineffabilis est; quod autem a me dictum est, si ineffabile esset, dictum non esset? Et sic nescio que pugna verbo-
rum, quoniam si illud est ineffabile, quod dici non potest, non est ineffabile, quod vel ineffabile, potest dici. Que pugna 
verborum silencio cavenda potius quam voce pacanda [C: petenda] est.” Quarto: „cur queris nomen meum? quod est 
mirabile” – scilicet te querere nomen meum, cum sim innominabilis; mirabile certe est querere nomen rei innominabi-
lis. Secundo mirabile querere nomen eius, cuius natura est esse absconditum, Isa. 45, 15: vere tu es deus absconditus. 
Tertio mirabile querere foris nomen eius, qui non extra sed intimus est. Augustinus, De vera religione: „Noli foras ire, in 
teipsum redi, in interiori homine habitat deus, veritas, ad quam nullo modo perveniunt qui foris eam [E: eum] querunt”. 
[Защо питаш за името Ми? То е чудно. Това може да се разбира така: първо, „Моето име е Чуден”, Защото 
е чудно името Ти [бълг. синод. прев.: „Колко е величествено Твоето име”, б.пр.] (Пс. 8:2); И ще Му дадат име: 
Чуден (Ис. 9:6). Второ: „Името Ми, което е чудно”, сякаш казва: „онова, което е”, или „Онзи, Който е” – Това 
е Моето чудно име, Аз съм вечно Съществуващият... вечно Съществуващият ме прати при вас (Изх. 3:14); 
това е Моето име. Трето: „Защо питаш за името Ми, което е чудно?”. Удивителното тук е преди всичко в 
това, че оставайки име, то е при все това над всяко име, и Му даде име, което е по-горе от всяко име (Филип. 
2:9). По-нататък, името е чудно, защото е име неименуемо, име неизказано и неизречено. В книга първа на 
De doctrina christiana [„За християнското учение”] Августин заключава, разсъждавайки за Бога: „Можем ли 
да кажем или възмечтаем нещо, достойно за Бога? Дори и да кажа, то няма да е онова, което съм искал да 
кажа. Откъде знам това, ако не оттам, че Бог е неизречим? Ако казаното от мен бе неизречимо, не би било 
казано. И така, аз не знам нищо освен този словесен двубой, защото ако нещо неизречимо може да бъде из-
речено, в такъв случай не е неизречимо, щом може да бъде изречено. По-добре да отминем с мълчание тази 
препирня на думите, отколкото да се опитваме да я решим с думи”. Четвърто: „Защо питаш за името Ми? 
То е чудно” – тоест ти питаш за Моето име, но нали Аз съм неизречим; разбира се, удивително е да търсиш 
името на нещо, което е неименуемо. Второ – удивително е да търсиш името на Този, Чиято природа е 
битие съкровено: Наистина, Ти си Бог съкровен (Ис. 45:15). Трето – удивително е да търсиш отвън името на 
Този, Който пребивава не навън, а в съкровените дълбини. Августин, „За истинската религия”: „Не излизай 
навън, върни се в самия себе си; във вътрешния човек обитава Бог, Истината, до която никак не могат да 
стигнат онези, които я търсят отвън”.]
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De doctrina christiana [„За християнското учение”]5, Майстер Екхарт остава 
чужд на същинското намерение на автора. И наистина, Ипонският епископ 
иска да сведе до абсурд неизречимостта на Бога, разбирана в абсолютен 
смисъл. Като се отказва решително от неправилното значение на термина 
„неизречим”, даващ възможност за безплодни и изморителни препирни, св. 
Августин възприема тази дума в относителното ù значение: този условен 
израз трябва да ни напомня, че нищо от онова, което можем да кажем за Бога, 
не отговаря на съвършенството на Неговата природа. Това е благоразумно 
ограничаване на апофазата, което вече я насочва към via eminentiae [пътя на 
превъзходството], където отрицанията, вместо да изключват всяко пози-
тивно понятие за божествената природа, само ще препятстват опитите 
да се приписват на Бога несъвършенствата, присъщи на нашия начин на мис-
лене. Майстер Екхарт не пренебрегва този начин на използване на „пътя на 
отрицанията”, който ще получи своя класически израз при св. Тома от Аквино, 
нито го смята за неуместен. И все пак, одобрявайки този метод и позовавай-
ки се на него, изглежда че тюрингският доминиканец никога не е смятал да 
се задоволи с подобно разбиране на апофазата, защото едновременно с това 
той приема и другото значение на отрицателното богословие, в което не-
изречимостта на Бога запазва целия абсолютен смисъл на тази дума. Така че 
в анализирания от нас текст Екхарт по никакъв начин не се опитва да на-
мали значението на думата „неизречим”. Изрязаният цитат от Августин6 е 
даден само за да се подчертае парадоксът на неизречимостта, а не за да се 
откажем от pugna verborum [словесната препирня]. С други думи, отбелязана-
та от св. Августин апория не е уплашила немския богослов, който впрочем и 
сам признава, че има склонност към парадоксални изрази7. Вместо да избегне 
„словесната препирня”, той е пожелал да я фиксира в едно противоречиво оп-
ределение, каквото е nomen innominabile.

Четвъртият начин, който Майстер Екхарт предлага за прочита на комен-
тираното от него auctoritas [свидетелство], както изглежда, подчертава 
обективния характер на неизречимостта на Бога: удивително е, че търсиш 
Моето име, защото Аз съм неименуем. Невъзможно е да се намери име за реал-
ност, която не може да бъде назована, за Онзи, cuius natura est esse absconditum 
[Чиято природа е съкровено битие]. Добре го е казал Исаия (45:15): Vere tu es 
Deus absconditus [„Наистина, Ти си Бог съкровен”]. Двусмислеността на израза 
„неименуемо име” изпъква тук пред нас в нов аспект и поражда още по-голе-
ми затруднения, защото формулата на Екхарт nomen eius, cuius natura est esse 
absconditum може да бъде преведена двояко в зависимост от това като каква 
част на речта бихме определили думата esse – глагол или съществително. В 
първия случай ще кажем: „Името на Онзи, Чиято природа е да бъде съкровен”. 
При това тълкуване Deus absconditus [Бог съкровен] ще бъде такъв по силата 

5  L. I, с. 6: PL 34, col. 21.
6  Екхарт пропуска изречението: Ac per hoc ne ineffabilis quidem dicendus est Deus, quia et hoc cum dicitur, 
aliquid dicitur [И затова не следва да наричаме Бога неизречим, защото, когато това се казва, вече нещо е 
речено]. Cus. пропуска също фразата non est ineffabile, quod vel ineffabile dici potest [не е неизречимо онова, ко-
ето може да бъде наречено неизречимо], но тук, както изглежда, си имаме работа с грешка на преписвача.
7  Prol. gener. in Opus tripart. [„Съчинение в три части. Пролог”] – LW I, p. 152, n. 7.
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на самата Си природа, за която е свойствено да остава неразкрита. В този 
случай продължаваме да стоим на позициите на апофазата, която отхвърля 
всички позитивни изказвания за онова, което е абсолютно неизречимо. Ала 
във втория случай, ако esse е съществително, то същата фраза ще трябва 
да се преведе като: „Името на Онзи, Чиято природа е съкровено Битие”. Без 
да отстранява парадокса на „неименуемото име”, този проблем ни кара да се 
обърнем към собственото учение за битието на Екхарт, в което ще трябва 
да търсим основанието за неизречимостта на онзи Бог, Който по самата Си 
природа е Esse absconditum [съкровено Битие]. Не следва ли да се върнем към 
втория вариант на прочита на „свидетелството”, предложен от Екхарт, къ-
дето „чудното име” получава значението Quod est [Което е], отъждествява-
но с Ego sum qui sum [Аз съм, Който съм]? Това сближаване с второто тълкува-
не на свещения текст няма да ни открие тайната на „неименуемото име”, но 
ще ни даде право да кажем: ако Бог може да бъде наречен „Онзи, Който е”, то 
именно като Онзи, Който е, като Битие, Той е Бог съкровен, Чието истинско 
име ни убягва. Ала тъкмо това ни казва съвсем ясно Майстер Екхарт на друго 
място: deus sub ratione esse et essentiae est quasi dormiens et latens absconditus in 
se ipso [Бог като битие и същност е сякаш спящ и дълбоко скрит в Самия Себе 
Си]8. Това значи, че като Битие Бог не може да бъде именуван.

Апофатическият порив на Екхарт не среща тук непреодолима преграда за 
по-нататъшното търсене на nomen innominabile [неименуемото име], но 
това търсене ще се ръководи отсега нататък от понятието esse – усло-
вието за божествената неизречимост. Пътят към неведомия Бог получава 
нова насока, задължавайки търсещия да се потопи в самия себе си, защото 
sub ratione esse [като битие] Бог не е външен за онзи, който търси Неговото 
име. Оттук идва и последният оттенък, внесен от четвъртия прочит на 
auctoritas: удивително е, че хората търсят навън името на Онзи, Който пре-
бъдва не някъде вън, а в съкровената дълбина. И Майстер Екхарт цитира ду-
мите на св. Августин9: „Не излизай навън, влез в самия себе си; във вътрешния 

8  Exp. in Io., [„Тълкувание на Евангелието от Иоан”] Cus., f. 122rb, lb. 51–52. Нека да отбележим в същото 
тълкуване друг един любопитен пасаж: … ubi et quando deus non queritur, dicitur deus dormire [… където и 
когато не търсят Бога, казват, че Той спи] (Cus., f. 118vb, ll. 61–62).
9  De vera religione, I. 1, c. 39, n. 72: PL 34, col. 154. Ще цитираме изцяло това място от творбите на св. Августин, 
твърде често използвано от Екхарт. Г-н Галвано дела Волпе го е избрал за мото на своята книга за спекулатив-
ната мистика на Майстер Екхарт. Цитираните от Екхарт по памет откъси предават текста на Августин 
само приблизително: Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore homine habitat veritas; et si tuam naturam mutabilem 
inveneris, transcende et teipsum. Sed memento cum te transcendis, ratiocinantem animam te transcendere. Illuc ergo 
tende, unde ipsum lumen rationis accenditur. Quo enim pervenit omnis bonus ratiocinator, nisi ad veritatem? cum ad 
seipsam veritas non utique ratiocinando perveniat, sed quod ratiocinantes appetunt, ipsa sit. Vide ibi convenientiam qua 
superior esse non possit, et ipse conveni cum ea. Confitere te non esse quod ipsa est: siquidem se ipsa non quaerit; tu 
autem ad ipsam quaerendo venisti, non locorum spatio, sed mentis affectu, ut ipse interior homo cum suo inhabitatore, 
non infima et carnali, sed summa et spirituali voluptate [alias voluntate] conveniat [„Не излизай навън, вглъби се в себе 
си; във вътрешния човек обитава истината; и ако намериш природата си изменчива, надмини и самия себе си. 
Но помни, когато превъзхождаш себе си, че разумната душа те превъзхожда. И тъй, стреми се натам, отгдето 
изгрява самата светлина на разума. Защото къде отива умозрителят на всяко благо, ако не при истината? 
Понеже истината не идва сама при всеки умозрител, а е тъкмо онова, към което се стремят умозрителите. 
Съгледай тук съразмерност, над която тя не може да се извиси, и се съгласи с нея. Изповядай със съкрушено 
сърце, че ти не си онова, което е тя: та нали не тя търси себе си; ти си дошъл при нея, търсейки, дошъл не 
през пространствени разстояния, а през разположения на ума, като вътрешен човек заедно с онзи, който 
обитава в него – дошъл не поради низше и плътско въжделение, а поради духовно и по-горно (от всички)”].
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човек обитава Бог10 – Истината е недостижима за онези, които я търсят 
отвън”11. Като Esse, Бог остава неизречим, но това Esse absconditum не е чуж-
до на онзи, който го търси. По този начин не излизането извън себе си, а вли-
зането в себе си, в съкровеността на esse – по-скоро ин-стазът, отколкото 
екс-тазът – ето кое трябва да ни води към тайната на неименуемото име.

2. Източникът на nomеn innominabile [Неименуемото име]

В анализирания от нас текст на първия коментар към книга Битие единстве-
ният богословски авторитет, на който се позовава Екхарт, е св. Августин, 
цитиран на два пъти: първия път, за да подкрепи парадокса на неизречи-
мостта – въпреки намерението на самия Августин, който е търсел излаз към 
позитивното познание на Бога; и втория път, за да интериоризира апофа-
тичния устрем към Deus absconditus (съкровения Бог). Тук отново трябва да 
констатираме, че намерението на Августин е различно от това на Екхарт. 
И наистина, когато бащата на западното богословие ни съветва да се вглъ-
бим в себе си, той иска да насочи човешкия разум към неизменния Бог-Истина, 
извора на разумното озарение, докато Майстер Екхарт, забранявайки ни да 
търсим извън нас името на Онзи, qui non extra, sed intimus est [Който пребъдва 
не навън, а в дълбините], се стреми, както изглежда, да стигне до Бога в плана 
на битието, като Esse absconditum [съкровено Битие] – нещо, което следва 
от предходния контекст. Св. Августин иска, когато навлизаме в дълбини-
те на вътрешния човек, да се стремим „да се трансцендираме” (transcende et 
teipsum), за да постигнем Истината, „от която възсиява светлината на ра-
зума”, и намирайки я, да можем да я различим от самите нас: Confitere te non 
esse quod ipsa est [покай се, че не си това, което е тя]. Майстер Екхарт се огра-
ничава да отбележи вътрешния (intimus) характер на Божието присъствие, 
което субектът не може да намери извън себе си. Дори и да се позовава на 
св. Августин, за да подкрепи необходимостта да се съсредоточим върху сами-
те нас, интериоризирайки търсенето на „неименуемото име”, тюрингският 
мистик остава въпреки това на път, който не гарантира завършек – винаги 
в очакване на неизречимото, съкровеното, докато търсенето на Ипонския 
доктор е насочено към точно определена цел. И не св. Августин, цитиран от 
Екхарт, ще ни даде ключ за разбирането на това кой проблем е интересувал 
доминиканския магистър, когато е тълкувал текста от книга Битие Cur 
quaeris nomen meum [„Защо питаш за името Ми?”].

Друг светоотечески авторитет, когото Майстер Екхарт не цитира, лес-
но може да бъде разпознат зад този текст на библейския му коментар. 
Екхарт не е изобретил оксиморона Nomen innominabile: той го е намерил в 
първа глава на трактата За божествените имена, където Дионисий казва: το 
θαυμαστον ονομα, το υπέρ πάν ονομα, το ανώνυμον [чудно име, отвъд всяко име, 

10  Думата deus [Бог] е добавена от Екхарт. Срв. същата особеност в Opus sermonium [„Събрани пропове-
ди”] (Cus., f. 164va, l. 54; пак там, f. 140va, l. 12: veritas et deus [истината и Бог].
11  В текста на Августин липсва последната фраза – ad quam nullo modo perveniunt qui foris eam quaerunt [до 
която по никакъв начин няма да стигнат онези, които я търсят отвън]. Срещаме я обаче на други места, 
където Екхарт цитира този текст. Срв. Exp. in Sap. (Thery, Archives…, III, 409); Exp. in Io., Cus., f. 123rb, ll. 28–29.
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неименуемо]12. Джон Скот Ериугена13 и Иоан Сарацин14 дават същото опреде-
ление в латинския превод: mirabile nomen, quod est super omne nomen, quod est 
innominabile. Тома Галът пропуска израза „неименуемо име”, но, както и Екхарт, 
дава в своето изложение на De divinis nominibus [„За божествените имена”] по-
зоваване на Светото писание за името, което е отвъд всяко име: Vere autem 
est nomen mirabile quod, sicut dicit Apostolus ad Philippenses, est super omne nomen15. 
Подборът на текстовете от Светото писание е почти идентичен при 
Дионисий и при Майстер Екхарт. И ако последният, разглеждайки свидетел-
ството на книга Битие (32:29), го заменя с текст от книга Съдии (13:18), то 
е, защото авторът на трактата За божествените имена, говорейки за „не-
именуемото име”, е използвал тъкмо думите, обърнати към Маной, предпо-
читайки ги пред укора, който Бог отправя към Яков. Смесването, допуснато 
от Екхарт, може да се обясни с обстоятелството, че неговите съображения 
за парадокса на nomen innominabile са били внушени от пасажа на Дионисий. 
Майстер Екхарт коментира не текст от Библията, а текст от книгата За 
божествените имена.

3. Безименността и многоименността

Дионисий въвежда темата за „неименуемото име”, говорейки за двата пътя, 
присъщи на богословието. „Свръхсъщностното Богоначалие”, пребъдващо от-
въд всичко, което е, и поради това непознаваемо само по себе си, може обаче да 
бъде обект на хваление въз основа на своите действия, защото като „неизмен-
но пребъдваща Благост” то е Причина за всички съществуващи неща, на кои-
то дава съществуване по силата на самия факт на своето битие16. „Знаейки 
това, свещените автори го превъзнасят като нямащо никакво име, но също 
и като такова, което може да бъде възхвалявано с всички имена. Те го превъз-
насят като неименуемо, когато ни показват в едно от мистичните видения, в 
което Бог се е явил символически, как Богоначалието упреква онзи, който пита: 
кажи ми името Си. Действително то му отговорило тъй, сякаш е искало да го 
отклони от всяко номинативно познание на Бога: Защо питаш за името Ми? 
То е чудно (Съд. 13:18). И наистина, не е ли чудно това име, което е по-горе от 
всяко име (Филип. 2:9), име без име, поставено по-горе от всяко име, с което име-
нуват не само в тоя век, но и в бъдещия (Еф. 1:21).”17 Същите „богослови” (тъй 
Дионисий нарича авторите на книгите на Светото писание) прославят Бога 

12  De div. nom. [„За божествените имена”] I, 6: PG 3, col. 596. Фр. пр. M. de Gandillac, p. 74.
13  PL 122, col. 1117.
14  Преводът на Иоан Сарацин е публикуван в Dionysii Cartusiani Opera omnia, t. XVI (Tournai, 1902). Текстът, 
който ни интересува, се намира на с. 354.
15  За парафразата на Тома Гал вж. пак там, с. 42.
16  De div. nom. I, 5 (col. 593c): „Επειδη δε ώς άγαθότητος υπαρξις, αυτω τω είναι, πάντων έστί των οντων αίτία, την 
άγαθαρχικην της θεαρχίας πρόνοιαν, έκ πάντων των αίτιατων ΰμνητέον (Преводът е даден частично в текста, 
б.ред.).
17  Пак там, I, 6 (col. 596a): Toμo γουν είδότες oi θεολόγοι, καί ώς άνώνυμον αυτην υμνουσι καί έκ παντός όνόματος. 
„Ανώνυμον μεν ώς οταν φασί, την θεαρχίαν αΰτην έν μιά τών μυστικών της συμβολικής θεοφανείας όράσεων έπι-
πλήξαι τω φησαντι „Τί τό ονομά σου;” καί ώσπερ άπό πάσης αΰτόν θεωνυμικής γνώσεως άπάγουσαν, φάναι τό „Καί 
ϊνα τί έρωτάς τό ονομά μου; καί τουτ” έστι θαυμαστόν.” "H οΰχί τουτο οντως έστί τό θαυμαστόν ονομα, τό ΰπερ πάν 
ονομα, τό άνώνυμον, τό „παντός ΰπεριδρυμένου όνόματος όνομαζομένου, εϊτε έν τω αίώνι τουτω, εϊτε έν τω μέλλοντι” 
(Преводът е даден в текста, б.ред.)
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като „Многоименен” (πολυώνυμον), когато на различни места в Светото писа-
ние цитират Неговите думи: Аз съм вечно Съществуващият (Изх. 3:14), Живот 
(Иоан. 11:25; 14:6), Cветлина (Иоан. 8:12; 12:46), Бог (Бит. 17:1; Изх. 3:6; Втор. 5:6), 
Истина (Иоан. 14:6). Те Му дават и други имена, извлечени от всичко, породено 
от Божествената Първопричина, и възхваляват Бога според Неговите дейст-
вия като Благ, Прекрасен, Мъдър, Любим, като Бог на боговете, Господ на госпо-
дарите, Светий на светиите и т.н. Дионисий изброява разнообразните имена, 
които Светото писание дава на Бога, и стига до извода, че Той може да бъде 
назован „чрез всичко, което е, и чрез нищо от онова, което е”18.

Противопоставянето на πολυώνυμον [многоименния] и ανώνυμον [безименния] 
съответства при Дионисий на двата противоположни пътя в богословие-
то – пътя на положителните твърдения и този на отрицанията19. Ако отри-
цателният път е по-съвършен20, то е, защото е насочен към природа, която е 
неизречима и непознаваема, към „съединенията”, вземащи връх над „разделени-
ята”21, или изхожденията, в които Божествеността явява Себе Си отвъд оне-
зи сили (δυνάμeις)22, благодарение на които става възможен позитивният път 
с неговата множественост на божествените имена. Тома Галът не е грешал, 
когато е искал да разшири лаконичната фраза на Дионисий – Πάντα τά οντα, καί 
ούδέν των οντων [всичко съществуващо и нищо от съществуващото], формули-
райки я така: omnia existentia causaliter, nihil existentuim per substantiae proprietatem 
[всичко съществуващо – по причинност, и нищо от съществуващото – чрез 
свойствата на субстанцията]23. Може би той би бил още по-верен на духа на 
автора на Божествените имена, ако беше казал virtualiter вместо causaliter, за-
щото за Дионисий причинността, особено в контекста на „многоименност-
та”, е необходимо свързана с проявлението на Бога в Неговите δυνάμeις. Бог е 
Причина, доколкото е Благ, тъй че Благостта е причината за всички проявле-
ния на Неговата природа, която обаче сама по себе си остава непристъпна24. 
Следователно причинността е неотделима от проявленията, тя предполага 
присъствието на Бога, откриващ се във всичко, създавано от Него. Ако Богът-
Благост е Причината за всичко съществуващо, поради самия факт, че Той е, то 
името „Битие” (το ον), разпростиращо се върху всичко съществуващо, обозна-
чава силата, явяваща не толкова „Свръхсъщностната Същност” сама по себе 
си, колкото „изхождението, пораждащо същностите на всички съществува-
щи неща”. Всъщност, бидейки Причината за всички същества, доколкото явя-
ва Себе Си и дава на творенията възможност да се приобщят към Него, Бог по 
Своята непристъпна природа остава извън всичко, което е; в този смисъл може 
да се каже, че Той „не е”25, или по-точно, че Той е отвъд всяко положително или 

18  Пак там, col. 596c: ... Πάντα τά οντα, καί οΰδεν τών οντων.
19  Пак там, VII, 3, col. 869–872; De myst. theol. I, § 2–3, col. 1000 (трябва да отбележим противопоставянето 
на πολυλογος [многоименит] и άλογος [неизречен]); II, col. 1025.
20  De coel. hier. [„За небесната йерархия”] II, § 3, col. 141.
21  De div. nom. II, 4, col. 640; II, col. 652.
22  Пак там, II, § 7, col. 645a.
23  Вж. т. XVI от пълните събрани съчинения на Дионисий Картузианеца, цит. място.
24  De div. nom. I, § 4, col. 589d; V, § 1, col. 816.
25  Пак там, I, § 1, col. 588b.
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отрицателно твърдение26, че е по-горе от противоположността битие-неби-
тие27. За да осъзнаем тази радикална трансцендентност, трябва да надмогнем 
всички проявления на Бога във всичко съществуващо. Стигаме до това, отри-
чайки всички имена, които не могат да бъдат приложени към Онзи, Който е не-
познаваем и неименуем. Понеже името Битие обозначава всеобщата Причина в 
нейната първа проява, към която са причастни всички тварни съществувания, 
то, ако искаме да достигнем в рамките на едно незнание, превъзхождащо вся-
ко знание, понятие за Трансцендентното, което трябва да остава безименно, 
ние трябва да отречем и битието. Според Дионисий в „онтологическото” от-
кровение от книга Изход Бог, казвайки: Аз съм, Който съм, не е разкрил Своето 
неименуемо име, защото няма такова име, което да подобава на Неговата при-
рода, разглеждана отвъд всяко Негово изхождение ad extra [навън], независимо 
от причинността, в която Бог ни се дава да Го познаваме. Името Битие е още 
едно от имената на Причината за всичко, което е. Ето защо в онзи раздел на 
трактата За божествените имена, в който Псевдо-Ареопагитът противопос-
тавя божествената безименност на многоименността, той помества Аз съм, 
Който съм в първата редица на множеството имена, с които Светото писание 
прославя Бога в Неговия промисъл за творението28.

Няма съмнение, че Майстер Екхарт, коментирайки пасажа от книга Битие, къ-
дето Бог отказва да разкрие Своето име, е имал предвид текста на De divinis 
nominibus [„За божествените имена”] (I, 6), където се установява разликата 
между двата начина, по които „богословите” прославят Божествеността29. 
Ала него го е интересувал само първият път, пътят на възхождането към не-
изречената природа. Тъй че Екхарт оставя засега настрана въпроса за много-
то имена, за да заяви заедно с Дионисий, че името, което е „отвъд всяко име”, 
не може да бъде изразено: следователно то е „неименуемо”. Но това съгласие 

26  De myst. theol. I, § 2, col. 1000b; V, col. 1048.
27  Epist. I–II, col. 1065; 1068–1069.
28  Думата „икономùя” [домостроителство, промисъл] никога не се среща в творбите на Дионисий в оби-
чайното за гръцката патристична мисъл значение като противопоставеност на οικονομία и θεολογία. 
Дионисий заменя този термин с понятието πρόνοια [промисъл, предвиждане]. И все пак може да се каже, че 
въпреки посоченото терминологично разминаване, цялото богословско творчество на Псевдо-Ареопагит 
се основава върху това разграничение, така характерно за цялата традиция на гръцките отци. Относно 
Θεολογία-Οικονομία вж. превъзходната статия на Негово Високопреподобие д-р Георги Флоровски: The Idea 
of Creation in Christian Philosophy (в Nature and Grace, 3-то прилож. към The Eastern Churches Quarterly, VIII, 1949); 
срв. особено с. 64–73.
29  Св. Алберт Велики се обръща към това място у Дионисий при разглеждането на въпроса De translatione 
partium declinabilium in divinam praedicationem [За превода на спорните места в изказванията за Бога] в Sum. 
Theol., Ia, tr. 14, q. 58, membr. 1, solutio (изд. Borgnet, t. 31, p. 583): Еt hoc est quod dicitur, Iudicium XIII, 18: „Cur 
quaeris nomen meum quod est mirabile?” Quod sic exponit Dionysius in libro de Divinis nominibus, quod hoc quod 
dicitur, „Cur quaeris?” reprehensio est: quia quaesivit nomen eius qui innominabilis est, quod fuit indiscrete quaerere. 
Hoc autem quod dicit, „Quod est mirabile”, innuit quod omne nomen dictum de Deo in admirabili supereminentia 
ponitur et infinita supra modum quo dicitur et designatur per nomen [И ето какво се твърди – Съждение XIII, 18: 
„Защо ме питаш за името Ми? То е чудно”. Дионисий така обяснява това в книгата За божествените имена: 
думите „Защо ме питаш?” изразяват упрек: защото той е запитал за името на Оногова, Който е неимену-
ем, което е било нескромност. А с това, че казва: „то е чудно”, Той загатва, че всяко име, изказано за Бога, 
се оказва в дивно и безкрайно превъзходство над начина, по който (нещо) се говори и се обозначава посред-
ством името]. Отец М. Д. Шеню, позовавайки се на това място от Алберт Велики, отбелязва важността 
на библейския текст (Съд. 13:18), който „великолепно онагледява изводите на всички трактати, които в 
течение на цял век ще бъдат написани от богословите за „превода” на имената Божии”. (Pere M.-D. Chenu. 
Grammaire et theologie aux XIIе et XIIIе siecles, в Archives…, Х, 1936, p. 26.)
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с автора на Ареопагитиките далеч не е абсолютно, защото основанието за 
неизречимостта не е еднакво при двамата богослови. Дионисий ни показва 
Бог, Който отказва каквото и да е познание чрез именуване на онзи, който Го 
пита (sicut ab omni cognitione ex Dei nominatione ipsum abigentem [сякаш го отпъж-
да от всяко познание, основано върху именуването на Бога] – Иоан Сарацин, 
цит. по-горе)30, и добавя: Numquid autem non hoc vere est mirabile nomen, quod est 
innominabile, quod est collocatum super omne nomen quod nominatur sive in saeculo 
isto sive in futuro? [Но не е ли наистина това име чудно, неименуемо, превъзнесе-
но по-горе от всяко име, което се именува както в този, така и в бъдния век?] 
(пак там). Според Дионисий „името, което е неименуемо”, защото трябва да 
обозначава Онзи, Който е над всичко, което може да бъде именувано, и е отвъд 
битието, е равнозначно на отсъствието на всякакви имена, приложими към 
Бога в абсолютната трансцендентност на Неговата природа31. Името, ко-
ето е над имената, не е име, както и знанието, трансцендиращо всяко знание, 
е незнание. За Майстер Екхарт nomen innominabile все пак си остава плените-
лен парадокс, който той се опитва да подчертае, както видяхме, цитирайки 
доста несполучливо св. Августин. Неговият парадоксален характер е в това, 
че, бидейки отвъд всяко име, то все пак е име: Mirabile quidem primo, quia nomen, 
et tamen super omne nomen [Макар и чудно, защото е име, то все пак е над всяко 
име]. Тук апофатичната мисъл на Екхарт започва да се различава от тази на 
Дионисий. Той се учудва, че хората искат да намерят име за нещо, което е не-
именуемо (mirabile certe quaerere nomen rei innominabilis [удивително е, разбира 
се, да търсиш име за нещо неименуемо]), но същевременно обосновава тази 
неизречимост с термини, противоположни на онези, които използва авторът 
на книгата За божествените имена. Всъщност на въпроса: „защо Бог е неиз-
речим?”, Дионисий би отговорил: защото в Своята „свръхсъщностна” приро-
да Той е трансцендентен не само на всичко, което е, но и на самото Битие. 
Екхарт пък отговаря: Бог е неизречим, защото Неговата природа е съкровено 
Битие – mirabile quaerere nomen eius, cuius natura est esse absconditum [удивително 
е да търсиш името на Онзи, Чиято природа е съкровено Битие]. И дори нещо 
повече: Бог е непознаваем, както видяхме, именно като Битие – sub ratione esse. 
Докато апофазата на Дионисий, стремейки се да достигне Бога в Неговата 
безименна природа, се извисява до изключването на битието, апофазата на 
Майстер Екхарт, както изглежда, напротив, включва битието в отрицател-
ното понятие за Онзи, Който не се поддава на никакво именуване, и по този 
начин прави esse [битието] основание за божествената неизречимост.

30  Скот Ериугена е превел: sicut ab omni eum Dei nominativa scientia reducens [сякаш избавяйки го от всяка 
наука, стремяща се да даде име на Бога] (PL 122, col. 1117).
31  Думите в превъзходна степен с ΰπερ-, като Ύπεραγαθότης [Свръхблаго], Ύπερουσιότης [Свръхсъщност], 
Ύπερυπαρξις [Свръхсъществуване] и т.н. са само една апофатична поправка към катафазата, когато ста-
ва дума за божествените енергии, към които се приобщават тварните същества; и наистина, въпреки 
разликите между тях тези „изхождения” остават неотделими от божествената природа и по този начин 
превъзхождат всяка възможност за приобщаване от страна на творенията. А по отношение на самата 
природа на Бога думите с „хипер-” обозначават преимуществено трансцендентността Му: онова, което 
се намира „отвъд пределите” на Благото, същността, субсистенцията и т.н. Не мисля, че имаме право 
да говорим за зараждането на „трети път” – via superlationis [пътя на превъзхождането] или eminentiae 
[превъзходството] при самия Дионисий. Обикновено това се признава, без да се отчита до каква степен 
оставаме зависими от последвалата традиция, която е преобразувала – особено на Запад – учението на 
Дионисиевия Корпус.
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Евгений Трубецкой

УТВЪРЖДАВАНЕ НА СМИСЪЛА 
ВЪВ ВРЕМЕ НА БЕЗСМИСЛИЕ

Външният повод за настоящия труд са мъчителните преживявания на све-
товната безсмислица, достигащи в наши дни до необичайно напрежение. 
Когато беше написана неговата първа глава, катастрофата, постигаща сега 
Русия, едва се надигаше и беше само мъчително предчувствие. Чуваха се да-
лечни тътени от гърма на приближаващата буря, но оставаше надеждата, 
че тя ще отмине, и всичко все още изглеждаше цяло. След това настоящият 
труд бе прекъснат в самото му начало от революционната буря. Възобновен 
беше под гърма на оръдията на московския октомврийски разстрел от 1917 г. 
Сега, когато той е завършен, Русия лежи в развалини, превърна се в огнище на 
световен пожар, който заплашва с гибел всемирната култура.

През пролетта на настоящата година, в разгара на поредна-
та кървава и безсмислена руска военна агресия, на книжния па-
зар у нас се появи една руска книга, опитваща се да утвърди тък-
мо смисъла. Смисълът на живота – така е озаглавена книгата на 
княз Евгений Трубецкой (1863–1920), която представлява своеоб-
разно обобщение на всички предишни философски и богословски, 
духовни и чисто човешки търсения на този достоен син на рус-
кия народ. Също като българското си издание (изд. Софийска св. 
митрополия), тази книга е написана и отпечатана за първи път 
в дни на не по-малко безумие и безсмислие – когато „под гърма на 
оръдията на московския октомврийски разстрел от 1917 г.” рух-
ва цял един свят заедно с вековния си ред, за да отстъпи място 
на мрачните десетилетия на узаконеното богоборчество.

Днес, малко повече от столетие по-късно, когато същият този мрак отно-
во се опитва да покрие света, книгата на княз Трубецкой – със своето без-
компромисно утвърждаване на смисъла, с увереността си в непобедимата 
сила на светлината, в светостта и ценността на живота, е пред нас, за да 
ни припомни фундаменталните истини на християнската вяра, отново да 
ни утвърди в нея и да ни предпази от отчаянието, към което все по-силно ни 
тласка цялата съвременна политическа и обществена, духовна и църковна, 
и всякаква друга ситуация.
На читателите на сп. Християнство и култура предлагаме подбрани откъ-
си от тази книга на кн. Евгений Н. Трубецкой, която днес продължава да бъде 
точно толкова важна и да звучи точно толкова актуално, колкото и във 
времето, когато е била написана.
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В подобни епохи потребността да се отговори на въпроса за смисъла на живо-
та се чувства по-силно от когато и да било. Пък и самият отговор при тези 
условия придобива тази отчетливост и релефност, която е възможна един-
ствено в дни на несъмнена, рязка изява на световните противоположности. 
Където е най-дълбоката скръб, там е и висшата духовна радост. Колкото 
по-мъчително е чувството за царуващата наоколо безсмислица, толкова 
по-ярко, толкова по-прекрасно е и съзирането на този безусловен смисъл, кой-
то представлява разрешението на световната трагедия.

Едва ли е нужно към това да се добавя и че по отношение на основния замисъл 
на настоящия труд съвременните събития и преживявания, за които става 
дума тук, играят ролята само на външен повод. Като цяло, този труд, израз 
на цялото миросъзерцание на неговия автор, представлява от себе си пло-
дът на целия му живот. От текущите събития се обуславя не неговото съ-
държание, а тази специфична, конкретна форма, в която бяха облечени някои 
от неговите глави.

…

Опитът да се отговори на въпроса за смисъла на живота трябва да се пред-
шества от неговото ясно и точно поставяне. Преди всичко сме длъжни да 
кажем какво разбираме под този „смисъл”, за който питаме.

Да се пита за смисъла означава да се зададе въпросът за безусловното значе-
ние на нещо, т.е. за такова мислено значение, което не зависи от субективна-
та преценка на когото и да било, от произвола на чиято и да било индивидуал-
на мисъл. Независимо дали ще питаме за смисъла на някоя непонятна дума, на 
някакво наше преживяване, или на целия живот, въпросът винаги се отнася 
до всеобщото и безусловно значение на това, за което питаме: става дума не 
за това какво означава дадената дума или преживяване за мен или за някого 
другиго, а за това какво то трябва да означава за всички.

Така разбираният „с-мисъл” е логически необходимо предположение и търсе-
ното от всяка мисъл. Основната задача на логическата мисъл се заключава в 
това да не бъде тя само субективно преживяване. Затова и всяка логическа 
мисъл се стреми да се утвърди в нещо безусловно и всеобщо, което и се нари-
ча истина или смисъл. Мисълта, която остава само субективна, не достига 
целите на този стремеж, тя е неспособна да се превърне в нещо общозначи-
мо и от всеки логически мислещ се отхвърля като безсмислена. Иначе казано, 
„смисълът” представлява общозначимото мислено съдържание или, което 
е все същото, общозначима мисъл, която е задължителното за всяка мисъл 
търсено.

Не е трудно да се убедим, че така разбран, „смисълът” представлява сам по 
себе си логически необходимо предположение не само на всяка мисъл, но и на 
всяко съзнание. Тъкмо това означава и да съ-знаваш: означава да осмислиш, 
т.е. да отнесеш съзнаваното към някакъв обективен, общозначим смисъл. 



100

Нови книги

Докато само преживявам едни или други усещания, впечатления, емоции, все 
още не съ-знавам. Съ-знавам едва от онзи момент, когато моята мисъл, въз-
висявайки се над възприеманото, отнася това възприемано към някакво об-
щозначимо мислено съдържание, утвърждавано като „смисъл”.

…

Всеки акт на моето съзнание предполага като свое търсено съществуването 
на една мисъл, която е действително отвъд пределите на всяко субективно 
мислене. Предполага съществуването на съдържание на съзнанието, което е 
действително отвъд пределите на всяко индивидуално, на всяко психологи-
ческо съзнание.

Или тази общозначима мисъл съществува, или цялото наше мислене е непрес-
танна илюзия. Или всяко съзнание представлява бълнуване и измама, или съ-
ществува някакво свръхиндивидуално, свръхпсихологическо съдържание на 
съзнанието, което съставлява неговия автентичен смисъл. Самата дума 
„съзнание” (con-scientia) означава един сложен акт на духа, в който психичес-
кото преживяване се допълва от нещо съ-знавано. Тъкмо това нещо пред-
ставлява свръхпсихологическият елемент на съзнанието, обективният му 
смисъл, към който ще отнеса психическите си преживявания.

Трябва веднъж и завинаги да се отървем от тази лъжлива психологическа те-
ория, която утвърждава, сякаш че в случая с нашето съзнание си имаме рабо-
та единствено със състоянието на нашата психика. Ако това беше вярно, у 
нас нямаше да има съзнание. Ако целият ми духовен живот би се изчерпвал с 
изменчивите психически състояния, аз не бих могъл да се извисявам над тях. 
Иначе казано, не бих могъл да ги съ-знавам. Нашето състояние е нещо повече 
от всички свои изменчиви състояния тъкмо поради това, че на практика се 
издига над тях и ги отнася към нещо свръхпсихическо, което носи названието 
„смисъл”.

…

Всяко въобще движение, всяко събитие във времето има свой неподвижен 
смисъл: истина, която го изразява – в противен случай всяко изказване за 
това движение или това събитие би било невярно. Свръхвремевият смисъл 
на движението и на всичко, което се движи, се предполага от всички наши 
съждения за движещото се, от цялото ни съзнание за него. Това може да бъде 
пояснено чрез произволно наше съждение за един или друг исторически факт 
от миналото. Да се говори за историческото минало, това означава да се го-
вори за нещо несъществуващо: за нещо, което вече го няма. А същевремен-
но всяко наше съждение за събитията от Френската революция например 
предполага, че нашият предмет е по някакъв начин в истината, че в нея въ-
обще се съхранява всеки един мимолетен момент от текущата и протичаща 
действителност. Ако всички моменти от движението по някакъв начин не са 
се съхранявали в истината, то движението би било немислимо, ние не бихме 
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могли да построим самото понятие за движение, защото то би било лъжа. Да 
се мисли движението, означава да се мисли всеки негов миг и всяка точка, през 
която то минава, като нещо изчезващо във времевата действителност и 
заедно с това – пребиваващо в истината.

…

Да се утвърждава каквато и да било истина, означава винаги да се утвържда-
ва някакво съдържание на съзнанието, във всеобща и безусловна форма. Това 
може да бъде показано чрез произволен пример, за каквито и истини да ста-
ва дума. От което е видно, че вярата в истината-смисъл, чието наличие се 
предполага във всяко наше съждение, във всеки акт на нашето съзнаване, 
представлява в действителност вяра в транссубективните, свръхпсихоло-
гически съдържания на съзнанието, т.е. такива съдържания на съзнанието, 
които запазват цялата своя действителност и значимост, съвършено неза-
висимо от това дали те се съзнават, или не се съзнават от едни или от други 
психологически субекти на съзнанието. Това съдържание на съзнанието, ко-
ето се изразява с думите „земята се върти около слънцето”, ще е истинно 
дори ако нито един психологически субект на съзнание не знаеше за казаното. 
И когато изследваме, когато издирваме някаква на никого досега не открита 
истина, ние търсим не някакво независимо от съзнанието „битие”, а точно 
това съдържание на съзнанието (за битието или за каквото и да било), което 
бихме могли да утвърждаваме като безусловно, като общозначимо и като 
действително, независимо от психологическите преживявания на когото и 
да било.

…

Истината представлява такова съдържание на съзнанието, което притежава 
безусловна действителност, независимо от каквото и да било психологическо.

…

Истината е такова съдържание на съзнанието, което е едно за всички, такава 
мисъл за съзнаваното, която за всички е задължителна. Заедно с това исти-
ната по необходимост се предполага от нас като всеобхващаща мисъл, обема-
ща всичко действително и възможно. Всеки акт на моето съзнание предполага, 
че за всеки възможен предмет на съзнанието съществува само една истина, 
че има само една възможна мисъл, която изразява смисъла на всичко съзнава-
но. Изказано с други думи, истината се предполага от нас като единна мисъл 
и в същото време всеобемаща, т.е. като всеединна мисъл. Съществува исти-
на за всичко и в същото време истината е една. Следователно истината е 
едновременно единно и всичко. И това единство на истината представлява 
единството на безусловната мисъл за всичко.

Ако истината не беше всеединна мисъл, то за едно и също нещо щеше да е въз-
можно да съществуват по две противоречиви истини. Обективно истинно 
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тогава би било, че Пуническата война е съществувала, както и че нея я е ня-
мало; че бялото петно на хоризонта е планина, но също така и това, че то е 
облак. Суетен при това положение би бил и самият наш стремеж към съзна-
ването, т.е. към намирането на единен смисъл, на единна безусловна мисъл за 
съзнаваното. Да се каже, че съществува единна истина, означава да се твър-
ди, че съществува единна безусловна мисъл за всичко.

…

Основното положение на софистиката – „човекът е мяра за всичко истинно – 
че то е истинно, и за всичко лъжливо – за това, че то е лъжливо”, не представ-
лява в собствен смисъл нищо друго освен категорично отрицание на всее-
динното, безусловно съзнание. Всяко съзнание, като такова, от тази гледна 
точка е само човешко, антропологично, а затова и само индивидуално. Ако 
това е вярно, ако над съзнанието на човешкия индивид няма друго съзнание – 
единно, всеобщо и безусловно, и в тази своя свръхпсихологическа безуслов-
ност – действително тогава софистите са прави. Тогава човекът, с неговия 
хаос на противоположните съждения за всичко, действително ще бъде мяра 
за всичко и няма да съществуват никакви обективни основания едното от 
две противоречиви съждения да бъде предпочетено пред другото.

Както е известно, софистиката е била победена в онова сократическо из-
искване, което се изразява с думите на Делфийския оракул: „Познай себе си”. 
Сократ, а след него и Платон са показали, че в самопознанието или в самосъз-
нанието човекът достига до обективната идея, т.е. до свръхиндивидуално-
то, вселенско и безусловно съзнание.

Идеята, както я е разбирал Платон, не се изчерпва с определения като „поня-
тие” или „същност”, защото идеите според Платон не само се „издигат” или 
се „съзнават” от хората: те притежават независимо, отстранено от хора-
та съществуване и съзнание, но съзнание, което не е индивидуално, нито е 
психологическо, а е свръхиндивидуално, тъй като по самата си същност иде-
ята е вселенска. Този свят на идеите, обективно свързани чрез връзката на 
единното, е именно вселенското, безусловното съзнание, за разлика от инди-
видуалното съзнание; това е обективната мисъл-истина. И да съзнаеш, по 
Платон, означава тъкмо да си спомниш, да намериш в дълбините на своето 
собствено индивидуално съзнание тази вселенска мисъл, която е всеобхва-
щаща и единна за всички.

…

Индийските и гръцките решения на въпроса за смисъла на живота се оказ-
ват в еднаква степен несъстоятелни. Гръцката религиозност, утвържда-
ваща света, вместо космос намира хаос – безпорядъчно множество борещи 
се помежду си сили, които не са свързани от единство на общия смисъл. И 
индийската религиозност съвършено отхвърля света като нещо несъщест-
вено и безсмислено, а значи и не намира смисъл в света, а вижда смисъл само 
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в неговото унищожение. В религията на гърците – хаотично множество от 
живи същества, недостигащи до пълнотата на всеединния вечен живот; в 
религията на брамините – единен вечен живот на Брама, който изключва мно-
жество индивидуални форми; в будизма – мъртва пустота, покой на смърт-
та в нирвана. И всичко това са само различни изяви на един и същ неуспех в 
живота и неговото търсене на смисъл. Дали човек ще търси този смисъл в 
хоризонталната плоскост на земното, или ще го търси във вертикалното 
издигане в друг, горен план на битието, резултатът от тези две движения е 
един и същ: страдание поради недостигнатия смисъл и възвръщане на жизне-
ния кръг назад, към земята, в безсмислицата, за което говори поетът:1

О, водомет на мисълта смъртна!
О, водомет неизтощим!
Какъв закон непостижим
устремил те е и те вълнува?
Как жадно към небето се стремиш;
но длан незримо съдбоносна
стремежа ти прекършва.
От висините събаря те на капки.

Тези две линии изразяват двете основни посоки на жизнения стремеж: пло-
скостната, или хоризонтална, линия и възхождащата, или вертикалната, се 
кръстосват. И тъй като тези две линии представляват изчерпателно изоб-
ражение на всички възможни жизнени направления, то тяхното кръстосва-
не – кръстът – е най-универсалното и точно схематично изображение на жиз-
нения път. Във всеки живот има неизбежно кръстосване на тези два пътя 
и посоки, на този стремеж нагоре и на стремежа право пред себе си, в хори-
зонталната плоскост. Дървото, което с цялата си жизнена сила се издига от 
земята към слънцето и в същото време се стеле по земята с хоризонталните 
си клони, представлява някакво нагледно символично изражение в простран-
ството на същото това кръстосване, което се извършва и в живота на духа.

В този смисъл кръстът е в основата на всеки живот. Съвършено независимо 
от това как се отнасяме към Христос и християнството, ние сме длъжни да 
признаем, че самото начертание на живота е кръстообразно и че има един 
космически кръст, който изразява чрез себе си сякаш архитектурен скелет на 
целия световен път.

Независимо дали стоим на християнската гледна точка, или не, все едно, це-
лият въпрос за смисъла на живота, така или иначе, се свежда до въпроса за 
кръста: защото вън от тези две кръстосващи се линии на живота други ли-
нии и пътища не може да има; всякакви други пътища представляват само 
видоизменения на тези двете. В зависимост обаче от това водят ли тези 
жизнени пътища към целта си, завършват ли те с успех или с неуспех, целият 
смисъл на кръста ще бъде различен. Ако последният и окончателен резултат 

1  Из стихотворението „Фонтан” (1836 г.) на Ф. И. Тютчев. Б.пр.
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от всеки живот е смъртта, то кръстосването на жизнените линии ще бъде 
само пределно изражение на скърби, страдания, унижения и нищо повече – то-
гава кръстът ще е просто символ на една всеобща мъка: като такъв го е 
познавало и дохристиянското човечество. Друга работа е, ако в кръстосва-
нето на своите линии животът стига до своята пълнота, до своя вечен, пре-
красен и неумиращ смисъл. Тогава кръстът се превръща в символ на тази вис-
ша победа. В достъпната на нашето наблюдение действителност кръстът 
води към смърт. Пита се, може ли той да стане още и Кръст животворящ? 
Да поставим този въпрос, означава да стигнем и до единствено правилната 
постановка на въпроса за смисъла на живота.

…

Едно от двете: или всичко в света в края на краищата е осмислено, или всич-
ко е безсмислено. Или има всеединен смисъл, който прониква в някаква неве-
дома глъбина всичко съществуващо – и земно, и небесно, и мъртво, и живо, 
или самото наше търсене на смисъл е напразно. Ако има смисъл на живота, 
той трябва да е сила, която побеждава всичко. Да притежава способността 
всичко да претворява в себе си, даже суетата – даже самата безсмислица. В 
живота на света не трябва да остава нито едно ъгълче, което да не е озаре-
но от него и да не е изпълнено с него. Той, този смисъл, трябва да сияе не само 
надолу, нито само нагоре, а с кръстообразни лъчи: нагоре и надолу и във всич-
ки страни. Той трябва да се открие в самото страдание, в най-немощната 
твар, в неуспехите на нейните търсения, в нейната висша пределна мъка, а 
най-много в самата нейна смърт.

Иначе казано, ние сме длъжни да търсим смисъла на живота не в хоризонтал-
ното и вертикалното направление, взети поотделно, а в обединението на 
тези две жизнени линии – там, където те се кръстосват. Ако има смисъл на 
живота, то трябва да бъде победена и да бъде превърната във висша ра-
дост и тази, и другата кръстна мъка: и физическото мъчение на земната 
твар, и тежкото духовно страдание, страданието на неуспелия полет към 
небесата. Този смисъл се изпитва чрез кръста. Защото, в края на краищата, 
въпросът за смисъла е въпрос за това може ли пълнотата на неумиращия, на 
съвършения, на вечния живот да се роди от крайното, от пределното стра-
дание? Възможно ли е кръстът, символът на смъртта, да стане източник и 
символ на живота?

За всекиго е понятно, че този въпрос – за всесилния и всепобеждаващ смисъл – 
е въпрос за Бога. Бог, като пълнота на живота, е и основното предположение 
на всеки живот. Ето това е, заради което си струва да се живее и без което 
животът не би имал цена. И макар това предположение да би се опроверга-
вало от всекидневния опит, макар и на всяка крачка да срещаме ярки дока-
зателства за безсмислието и безбожието на вселената, все пак на последна 
инстанция това предположение за смисъл, на което се утвърждава целият 
ни живот, не може да бъде опровергано от никакви доказателства. Макар 
да живеем в царството на смъртта, макар да чувстваме цялата немощ на 
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духа, безсилен да одухотвори плътта, макар с цялото си същество да усе-
щаме този ужас на света, който е оставен от Бога, все пак човекът никога 
няма да се умори да пита: къде е смисълът, къде е Бог? И ще търси висше-
то Богоявление, което единствено ще може окончателно да опровергае без-
смислицата на живота. Докато човекът е жив, това търсене няма да умре – 
защото в самата основа на неговия живот е неотразимата очевидност на 
смисъла въпреки свидетелството на опита от безсмислицата.

Да вярваш в тази очевидност означава тъкмо да вярваш в победата на жи-
вота над най-голямата мъка, да вярваш в отмяната на смъртта, иначе ка-
зано – в преображението на самия кръст от път към смъртта до път към 
живота. Единствено от всички религии християнството дава и утвърждава 
положително решение на тази задача. Единствено то дава следователно по-
ложително решение на въпроса за смисъла на живота. Нещо повече: това е 
единственото възможно положително решение. И ние трябва или да приемем 
именно това решение, или да се отчаем по отношение на смисъла на живота. 
Не можем да избягаме от тази неотвратима дилема: или в света няма сми-
съл и няма Бог, или пък Бог трябва да яви Своята победа в средоточието на 
световните страдания, в кръстосването на пътищата на света. Или няма 
победа на смисъла над безсмислицата, или има пълна, на целия свят явена по-
беда на Кръста. Целта на всеки жизнен стремеж, това е пълнотата на вечния, 
неумиращ живот: тъкмо тази пълнота, към която се стреми всеки живот, е 
предмет на всяко религиозно търсене, неговият terminus ad quem. Изходната 
му точка, terminus a quo, е, напротив: свят, лишен от тази пълнота, а затова 
стремящ се към нея, търсещ, страдащ и умиращ. Задачата на религиозното 
съзнание следователно в това се и заключава: да намери точката на обеди-
нение на тези две начала – на тази вечна пълнота на живота, която е търсе-
ното от всичко живо, и на тази страдаща твар, която търси. Във всички ре-
лигии тази задача се поставя по един или по друг начин: търсенето на вечния 
живот е общият им мотив. Само религията на религиите обаче – християн-
ството – намира търсеното, единствено то достига тази цел. Единствено 
то утвърждава бъдещото пълно обединение на двете начала: божествената 
пълнота и света на стремящите се, страдащи твари.

Християнството с цялото си същество се отличава както от елинската, 
така и от индуската религиозност. Сред тези две противоположни свето-
усещания то се явява като едно особено, трето разбиране за живота, в което 
се обединяват световните противоположности на отвъдното и на отсам-
ното. Според учението на Христос Бог се осъществява и въплъщава в света, 
а светът се приобщава към пълнотата на божествения живот. Както беше 
казано, тук се заключава това единствено положително решение на въпроса 
за смисъла на живота, което остава само да бъде или прието, или отхвърлено. 
Не може да има друго. Едно от двете: или неразделното и неслитно съчетание 
на Бога и света се извършва и ще се извърши, или световният процес като 
цяло е безсмислен. Или християнското религиозно разрешение на въпроса за 
ценностите на живота, или просто отказ от вяра в тази ценност и заедно с 
това – отричане от всяка религия. Въпросът може да бъде не за избора между 
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религии, а само за избора между християнството и пълната безрелигиозност. 
Единствената и безусловна ценност на християнското решение се изяснява 
от разглеждането на основното начало на християнската вяра.

Християнската вяра е преди всичко вяра в Христос: съвършения Бог и в също-
то време – съвършен Човек. Не самият факт на Боговъплъщението представ-
лява тук особеността на християнството, отличието му от останалите 
религии, нито явяването на Бога в човешки образ, а неразделното и неслитно 
единство на божественото и човешкото. Божество, което е въплътено, и бо-
жество, което се явява в човешки образ, са известни и на много други религии. 
Християнството обаче е единствената от тези религии, в която нито бо-
жественото поглъща човешкото, нито човешкото – божественото, а едно-
то и другото естество, без да се превръщат в другото, пребивават в цялата 
своя пълнота и цялост в съединението. Човекът, съединявайки се с Бога, не се 
разтваря с това в Него, а обратно – възстановява нарушената от страдание-
то и смъртта цялостност на своето същество, достигайки до пълнотата и 
съвършенствата на своя човешки живот. И така, венецът на творението – 
съвършеният човек – вмества в себе си пълнотата на божественото и става 
Богочовек. В това се и заключава разрешението на основния въпрос на живота: 
единствено възможният изход от порочния кръг, в който светът се върти.

…

В Христос жизненият кръг престава да бъде порочен кръг. С победата на 
Кръста се отменя лошата безкрайност и лошата периодичност на смъртта. 
В противоположност на Диòнис и на други богове от натуралистическите 
религии, които периодично умират и периодично се завръщат, Христос умира 
и възкръсва веднъж. В Него е отменен самият закон на всеобщото периодично 
умиране. В Него целият свят – от човека и до ниските стъпала на творение-
то, трябва веднъж и завинаги да възкръсне. Заедно с това порочният кръг 
на всеобщата суета се претворява в небесен кръг на вечния покой. Светът 
достига до своя безусловен край, но не по смисъла на прекратяване, а като 
достигане пълнотата на битието. И изстрадал блаженството, развенчани-
ят цар-човек отново е възстановен в своето царствено достойнство.

Оттук става видно и защо именно явяването на Христос на земята пред-
ставлява изчерпващият, пълен отговор на въпроса за смисъла и на изкушени-
ето на безсмислицата.

…

Доброволните страдания на Богочовека и Възкресението, като тяхно след-
ствие – ето го това единствено в света откровение за световния смисъл, 
чрез което този смисъл може да бъде удостоверен. Съдбоносно отделяне на 
света от Бога – ето в какво е пък основната неправда на неговото същест-
вуване: тази неправда се изразява в присъщия на всяка твар егоизъм, в стре-
межа да поставиш своя живот и своята воля като нещо висше и безусловно.
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…

Та нали ако Бог е животът, то смъртта, царяща в този свят, е възможна 
само като последствие от отчуждаването на света от Бога. Умира всичко 
онова, което е откъснато от Бога, всичко онова, което търси отделèн от 
Него живот. „Съвършената жертва” обаче възстановява пълното единство 
между Бога и тварта и така тварта, завърнала се към Източника на живота, 
с това и оживява. Доброволната смърт на Богочовека означава именно въз-
становяване на връзката на човека с вечния живот, възвръщане на човешко-
то естество към този живот, който никога не умира. Този божествен живот 
обаче е пълнота, а пълнотата не се примирява със смъртта. Не някаква част 
от човешкото същество трябва да оживее в тази пълнота, а целият човек – и 
дух, и тяло. Ето защо необходимо следствие от тази смърт е Възкресението 
на Христос, Който със смърт потъпква смъртта. Животът на Богочовека, 
Неговото страдание, смърт и Възкресение – всичко тук е свързано от нераз-
късваема логическа верига. Това е и логиката на световния смисъл. Ако Бог е 
живот, то Той трябва да се открие в света като любов, като живот, който 
изпълва всичко. В света тази любов не може да се яви по друг начин. Така, в 
явяването на Христос ние разбираме световния смисъл по тези негови приз-
наци, които по някакъв начин още и преди Неговото явяване са се откривали 
пред добросъвестното търсене на човешкото сърце и пред съда на човешка-
та съвест. В Него намираме явяването на търсената от нас жизнена пълно-
та и правдата на всеединството.

…

Краят на света е второ и окончателно идване в света на Богочовека Христос; 
това не е просто прекратяване на световния процес, а достигане до негова-
та цел, едно изчерпващо откровение, осъществяване на неговия вътрешен 
(иманентен) смисъл. Разбиран по този начин, краят на света не е някаква 
външна за човечеството съдба (по смисъла на фатум), защото богочове-
чеството е откриване на истинската идея-същност на цялото човечество. 
Христовото пришествие означава пълно преображение на всичко човешко и 
светско – в Божие и Христово.

Една такава космическа промяна по самата си същност и замисъл не може да 
бъде едностранно Божие действие. Второто Христово пришествие, като 
акт на окончателното обединяване на двете естества в цялото човечест-
во и в целия космос, е действие, което не е само Божие, нито само човешко, а 
богочовешко. Следователно това не е само превелико Божие чудо, а заедно с 
това и проявление на висшите енергии на човешката природа.

Христос няма да дойде, докато човечеството не съзрее да Го приеме. Да съзрее 
пък, за човечеството означава именно да намери висшия подем на енергията в 
търсене на Бога и в стремежа си към Него. А от това следва, че краят на света 
трябва да бъде схващан не фаталистично, а динамично. Това не е някакъв вън-
шен, отвъден за света акт на божествена магия, а двустранно, и при това 
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окончателно самоопределяне и на Бога към човека, и на човека към Бога – висше 
откровение и на творчеството на Бога, и на човешката свобода.

Очевидно е, че такъв край на света може да бъде подготвен не чрез пасивно 
очакване от страна на човека, а при най-силно напрягане на неговата деятел-
на любов към Бога, а следователно и при крайно напрежение в човешката бор-
ба против тъмните сатанински сили.

Както беше казано, краят на света следва да бъде разбиран в положителен 
смисъл: като достигане на неговата цел. А целта на света не е прекратяване 
на живота, а точно обратно: неговата преизобилстваща и съвършена пълно-
та. Затова и утвърждаването на „близостта на края на вселената” тряб-
ва да звучи като призив не към бездействие, а точно обратно: към енергия в 
съзиждане на непреходното и същественото. В наши дни, когато тежките 
изпитания, които ни застигнаха, заставят хората да мислят за близостта 
на края, трябва да започнем с изясняване на понятието край в християнско-
то значение на тази дума.

В тази връзка днес на нас ни се налага да слушаме множество неверни съждения: 
„Краят е близо, а това значи, че не си заслужава да вършим каквото и да било”. 
Нека си спомним как през 90-те2 в югозападния ни край се появи религиозната 
секта, наречена „мальованшчина”3. В очакване на скорошното Христово при-
шествие последователите на тази секта изоставиха всякакви всекидневни 
дела, престанаха да обработват полята, захвърлиха занаятите и прекарваха 
времето кой в молитва, кой просто в удоволствия, купувайки си сладкиши и 
празнични премени. Аналогични настроения се възраждат и днес, макар засега 
в не толкова карикатурен вид. Във всеки случай в нашите дни на общо отслаб-
ване на енергията, фаталистическото разбиране на края е получило далеч не 
по-малко, а дори и още по-голямо отпреди разпространение. В тази връзка ми 
се струва нелишено от смисъл да припомня нещо, което казах години по-рано:

„В действителност краят е отрицание само на празните и суетни дела – 
само на тези, които пребивават под закона на смъртта и всеобщото изгаря-
не. Съществуват и други дела, които не изгарят, тъй като внасят в херакли-
товия поток едно непреходно, субстанциално съдържание. По отношение на 
такива дела краят не е отрицание, а завършек – тяхното утвърждаване във 
вечността.

Краят е близък! Това означава, че животът трябва да върви с пълна пара към 
целта: непрестанно да продължава това възхождане, което в процеса на ево-
люцията се движи от зверочовека към богочовека. И тъй като възходящата 
линия на живота върви от стъпало към стъпало, то със самото това вече са 
оправдани и всички стъпала и е благословено всяко, дори и относителното 
усъвършенстване. Всяко стъпало от лествицата е нужно и човечеството не 
2  На деветнадесетото столетие. Б.пр.
3  Сектата на мальованците възниква в края на 80-те години на XIX в. като разклонение на щундобап-
тизма и се разпространява главно в Киевска, Херсонска и Минска губерния. Б.пр.
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може да не премине всяко едно от тях, преди да достигне до целта. Нека тази 
човешка лествица да се заостря нагоре от немного на брой върхове. Тези вър-
хове не биха могли да опират в небето, в случай че не се издигаха над широка-
та човешка основа. Всичко тук съставлява едно цяло: и основата, и върхът; 
всичко се утвърждава и се укрепва едно друго в тази религиозна архитектура 
на човешкия живот. И колкото и ниско да биха се намирали отделни степени, 
висотата на върховете обаче свидетелства за общия стремеж нагоре”.4

Тези разяснения могат и да предизвикват възражения, на които ние се налага 
да отговорим. В тях има като че ли някаква видимост на вътрешното проти-
воречие. От една страна, от гледна точка на динамичното разбиране за края 
вменяваме на хората като задължение да се грижат деятелно за съхраняване-
то на относителните ценности на културата, и по-конкретно за спасението 
на мировия порядък. От друга страна, по-горе вече казахме, че крушението на 
държавата и на цялото въобще светско благополучие може да представлява и 
нещо благодетелно, тъй като неблагополучието бива необходимо на човешка-
та душа. Как да бъдат съвместени тези две противоположни по същността 
си твърдения? Нима едно такова разбиране за края, макар и „динамично”, не 
убива всяка енергия – ако не като стремеж към абсолютното, то най-малко 
поне в съзиждането на относителното? Няма ли то, в частност, да подкопае 
вярата в ценността на каквато и да било държавна деятелност?

Подобни възражения са основани върху едно очевидно недоразумение. На първо 
място, неблагополучието може да бъде полезно само за онези, които страдат 
от него, но не и за тези, които го причиняват – със своите престъпни действия 
и с престъпното си бездействие. За тези избрани души, които се закаляват в 
изпитанията, могат да бъдат полезни не само изпитанията, но и съблазните. 
Горко обаче на онези, чрез които съблазните идват.5 На второ място, колкото 
и проблематични и недълговечни да могат да бъдат относителните ценнос-
ти в живота, самата деятелност на човека, насочена към тяхното създаване, 
може да заключава в себе си и нещо, което е безотносително ценно – в зависи-
мост от това какъв дух се проявява в тази деятелност, от какви намерения 
и от какви начала тя се вдъхновява. Сещаме се за Владимир Соловьов, писал от 
чувство за дълг публицистични статии, отвличащи го от любимите му фило-
софски занимания, и сравняващ тази за него скучна, само че нужна – както той 
предполагал – за обществото работа с усърдието на манастирски послушник, 
чието послушание е да мете боклука вън от манастирската ограда.

Съществуват безбройно множество най-обикновени, неатрактивни човеш-
ки дела, които напомнят това метене на боклука: извършването на всичките 
тези дела създава, разбира се, ценности, които са във висока степен относи-
телни и временни. Когато обаче в тези скучни дела човекът внася религиозно 
послушание и служение, когато влага в тях чувство за беззаветна любов към 
Бога, към родината или дори просто към своите близки, за които се грижи, 

4  Миросозерцание В. С. Соловьева, т. 2, с. 414-415.
5  Срв. Мат. 18:7. Б.пр.
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той със самото това съзижда нещо неумиращо и безкрайно скъпо, което ще 
остане навеки. Защото със самото това в своето лице той явява на земята 
Божия образ. Възможно е публицистичната дейност на Соловьов да е била из-
цяло погрешна, възможно е от нея да не е останала и една жива мисъл и всич-
ки създадени чрез нея ценности да са изгорели. Едно във всеки случай остава 
навеки нерушимо и ценно: този смирен образ на манастирския послушник, 
който изпълнява тежкото, скучно за него дело не поради каквато и да било 
външна принуда, а защото неговата обител му е безкрайно скъпа. Създавайки 
относителни ценности, човекът, без сам да забелязва това, прави нещо дру-
го и неизмеримо по-важно: определя сам себе си, изковава този свой човеш-
ки образ, който или ще премине във вечния живот, или ще стане плячка на 
втората смърт. Създаването на собствения образ по Божия образ и подобие 
е именно това автентично, субстанциално и творческо дело, към което чо-
векът е призован. Относителните ценности служат само като средство за 
това творчество, но сами по себе си не изразяват неговата същност.

В качеството на средство обаче тези ценности са необходими. И храната, с 
която се храним, и дрехата, в която се обличаме, и здравето, на което се на-
слаждаваме, всички те принадлежат към областта на относителните блага. 
При все това обаче, в случай че не се погрижа за храната, дрехите и здравето 
на моите ближни, загубата, която самият аз ще понеса, ще бъде безусловна. 
Христос не желае да има нищо общо с хора, които не са нахранили гладния, не 
са облекли голия и не са посетили страдащия и намиращия се в тъмница. Тъй 
като относителните ценности служат за осъществяване на любовта, те 
придобиват висше освещение, защото се превръщат в начини за проява на 
безусловното и вечното в света.

Сред всички останали относителни ценности в християнското общежитие 
такова освещение получава и държавата. Човек, отнасящ се равнодушно към 
подивяването на човешкото общество, към нарушаването в това общест-
во на всяко право и всяка правда и превръщането на хората в глутница хищ-
ни зверове, със самото това доказва пълно отсъствие в себе си на любов към 
ближния. Не с това хладно и пасивно отношение към човечеството, а с дея-
телно и самоотвержено служение, посветено на човека, подготвя той онова 
последно, заключително явяване на богочовечеството, с което всемирната 
история ще завърши.

И така, мисълта за близостта на края не обезценява относителните ценнос-
ти, а само ни кара да разсъждаваме над подчиненото им значение. Мисълта за 
Богочовека Христос, Който идва в света, не е отрицание на световния про-
цес във времето, а осъществяване на неговия основен стремеж и откриване 
на вечния му смисъл. Този всеединен смисъл ще обеме в себе си и вечното, и 
временното, и безусловното, и относителното. Свидетелство за което е и 
Господнята молитва, в която се молим на Небесния Отец едновременно и за 
настъпването на Царството Божие, и за даруването на насъщния хляб.

Превод от руски: Борис Маринов
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Силвен Санкале (род. 1960 г. в Дакар) е юрист по об-
разование, адвокат по професия и изкуствовед по 
силата на своите интереси. Защитил е докторат 
по история на правото и посвещава голяма част от 
времето си на културния живот в Сенегал. Член е 
на Международната асоциация на критиците в об-
ластта на изкуството (AICA), бил е и президент на 
DAK’ART, Биеналето на съвременното африканско из-
куство в неговото издание през 2000 г.

Силвeн Санкале

ВЯТЪРЪТ ДУХА НАКЪДЕТО СИ 
ИСКА!
Зов за бунт или призив за действие, духовността в 
творчеството на Ндари Ло

Въпреки че вече минаха почти петнадесет го-
дини, още не мога да забравя онзи мартенски 
следобед.

Над Дакар духаше силен вятър и аз стоях, не на 
себе си, на площада пред църквата, в която ня-
кога бях кръстен. И тогава видях как Ндари Ло 
си пробива път през тълпата, за да дойде при 
мен. Той дискретно извади от джоба си малка 
статуетка – фигурка от тел със скръстени 
ръце, полегнала в нещо като дървена ладия – и 
ми каза: „Ето, това е за нея, направих го за нея, 
можеш да правиш с тази статуетка каквото 
поискаш”.

Около десетина минути по-късно поставих фигурката върху ковчега, преди 
да го вкарат в подземната гробница на църквата. Оттогава майка ми спи 
последния си сън до баща ми, а творбата на Ндари Ло я придружава във веч-
ността. Тя беше родом от Карибите и пое със своята лодка, за да може душа-
та ѝ да се върне в родната си земя отвъд океана.

Трябваше да разкажа тази история в началото на беседата, с която бих искал 
да очертая в общи линии духовността на скулптора и смисъла, който той ѝ 
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придаваше приживе. Струва ми се, че тази случка говори много за характера 
на Ндари Ло такъв, какъвто винаги е бил, откакто го срещнах в самото нача-
ло на кариерата му.

Той винаги е бил дискретен по отношение на личния си живот, произхода си 
и семейството си. Важно е обаче да се знае, че е роден в Тивауан, Сенегал, 
и че този град е седалище на братството Тидиане, което обединява много 
голяма част от мюсюлманското население на страната, следващо пътя на 
суфизма.

Неговата духовност, осъзната и естествена, се проявява в цялото му твор-
чество и в живота му, както по съдържание, така и по форма, и достига своя 
апогей малко преди смъртта му на 56-годишна възраст. Смъртта, която той 
очакваше едновременно с ясно съзнание и с дълбока вяра, които силно впе-
чатлиха онези, които го придружаваха в последните му мигове.

Този човек, сам в болничното легло, далеч от страната и семейството си, 
който беше само бледа сянка на някогашния Ндари Ло, се бе отправил към 
смъртта, без да храни никакви илюзии, но и без да се бунтува срещу нея. 
Докато диктуваше последните си желания с уверен глас, с яснота и внимание 
към детайлите, знаейки, че целият този мъчителен процес трябва да при-
ключи до два дни, той дълбоко ме развълнува с душевната си сила.

Ндари Ло е известен със своите орди от вървящи хора, които кръстосват 
света сами или на групи с широка и уверена крачка. Изработва ги във всякак-
ви размери, като се старае да не прави две еднакви фигури, защото всяка от 
тях има своя собствена индивидуалност. Те очевидно символизират движе-
нието напред като върховното изражение на действието.

Разбира се, не може да става и дума за свеждането на Ндари Ло единствено до 
неговите „вървящи хора”, вдъхновени колкото от етруското изкуство, тол-
кова и от африканското изкуство на Сенуфо, което е повлияло на толкова 
много западни художници. От друга страна, ги намирам за много точен израз 
и отражение на артиста, който, преди да се превърне в човек на действие-
то, дълго време е бил в ролята за съзерцател. Постоянното му лутане между 
тези две противоположни състояния, на съзерцанието и действието и тях-
ното взаимодействие, е движещата сила в неговото творчество.

Много е показателно, че „Дългият марш на промяната”, една от основните 
творби на Ндари Ло, която му носи първата Голяма награда „Леополд Седар 
Сенгор” на биеналето ДАК`АРТ през 2002 г., е инсталация, съставена от пове-
че от дузина негови ходещи хора в различни размери, които вървят в една и 
съща посока с уверена и решителна стъпка.

Успоредно с това и като илюстрация на гореописания творчески дуализъм, 
скоро виждаме в неговия свят да навлизат неподвижни фигури, здраво стъ-
пили на краката си и с протегнати към небето ръце, които призовават 



2022 / брой 9 (176)

113

Създателя на всички неща, този велик архитект на видимата и невидима 
Вселена. Понякога те дори коленичат с разперени ръце, сякаш се молят.

Биеналето на съвременното африканско изкуство ДАК`АРТ 2000, е поводът 
да бъде забелязана друга негова голяма творба: NõanalAfric или „Молитва за 
по-добро бъдеще”. Тя представлява няколко много големи фигури с вдигна-
ти ръце, облечени в изпокъсани дрипи, които се развяват от вятъра. Тук си 
струва да споменем и не по-малко красивата „Почит към Серин Абду Азиз Си 
Дабах”, която е посветена на главния халиф на тиджаните, творба, която 
безспорно утвърждава художника във вярата и принадлежността му към су-
фитския орден на тиджаните.

В рамките на ДАК`АРТ 2010 в централата на Eiffage Senegal художникът пос-
вещава много красива изложба на „Излитане”, където множество ангели с 
разтворени криле сякаш политат от стените и се опълчват на законите на 
гравитацията, окачени на хиляди невидими нишки.

Но Ндари Ло не спира дотук.

Хоризонтът му на човек и творец далеч 
надхвърля границите на религиозната 
му практика. Той изпъстря творчество-
то си с многобройни препратки към дру-
ги вярвания, включително разпънати на 
кръст мъже, които са ясни препратки 
към Христос.

Той изважда на преден план традицията, 
която като цяло много африканци носят 
в сърцето си под една или друга форма, 
по-възвишена, по-интелектуална при ня-
кои, отколкото при други, но която въп-
реки всичко преобладава сред местното 
население, понякога по смущаващ начин. 
Ндари Ло е наясно, че този пласт на тради-
ционните африкански религии никога не е напускал съзнанието и въображение-
то на мъжете и жените от Субсахарска Африка въпреки натиска на привнесени-
те религии, които често са приети доброволно или насила. „Ритуал”, неговата 
странна инсталация в Монктон (Канада) през 1999 г., ни изглежда по-скоро като 
анимистичен култ, отколкото като някаква позната духовна практика.

По-късно той развива друг майсторски образец на тази идея с великолепната 
инсталация Samaayakhimaam („Костите на моите предци”), представена във 
фондация „Дапер” в Париж през 2006 г. Редувайки животински прешлени и ме-
тални пръстени в дълги болезнени вериги, сред които се появяват призрач-
ни фигури, тази творба, съставена от всички предмети на срещите на ху-
дожника с природата, препраща към първичната същност на нашия човешки 

Ндари Ло, Gnaane (Заклинание),  
Частна колекция, Франция, 2011 г.
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произход. И това винаги е било много важно за него – да помним произхода си, 
да помним ценностите на предците си, да възприемаме паралелните или по-
някога тясно преплетени пътища, които са формирали и все още формират 
сложната идентичност на хората около нас.

Но към тази духовност, която бих определил като „религиозна”, в нейната 
анимистична или изявена форма, се прибавя и друг израз на възвишеността 
на артиста – неговата социална съвест. Винаги е имало проявления у скулп-
тора, които не са изразявали пасивно примирение, а по-скоро призив за съпро-
тива, даже за открита борба. Ако използваме една доста опростена фраза, тя 
би била „Помогни си сам и небето ще ти помогне”, която сякаш олицетворява 
пробуждането му и осъзнаването му за предизвикателствата и борбата.

Изчитането на неговите многобройни дневници и тетрадки, намерени в ар-
хивите му след неговата смърт и станали обект на внимателно и подробно 
проучване, дава недвусмислено потвърждение на намеренията му.

Неговите коментари, често придружени от бележки за идеите и скици на 
проектите му, са много показателни за ангажираността и отказа му да 
приеме света в сегашно му състояние. Ндари Ло посочва, че използва всички 
средства, с които разполага – все мирни – за да изрази своя бунт и отказа си 
да приеме ограниченията и принудите и най-вече свръхпасивността и фа-
тализма на народите около нас и в по-общ план на подчиненото човечество.

Тази социална съвест е предимно продиктувана от неговата сенегалска иден-
тичност и заглавията на произведенията му недвусмислено илюстрират 
това, независимо дали става дума за „Молитва за по-добро бъдеще”, или за 
„Дългият поход към промяната”, за които вече стана дума.

Отново в творчеството му се появяват изображения на глада (Xiif) чрез из-
тъканите от нишки персонажи, чиито тела, изградени от животински кос-
ти, събирани от плажа близо до ателието му от онова време, представляват 
гръбначни стълбове, стави или челюсти в една зловеща алегория на глада и 
недохранването.

Това много остро изразено социално съзнание подхранва голяма част от раз-
мислите на Ндари Ло за света в неговата луда надпревара за печалба, която 
включва господството на човека над ближния му в една безмилостна борба 
за надмощие. Това е идея, която намира отражение в цялото му творчество.

И тези творби, тези вдигнати към небето ръце, тези мъже и жени, които 
се движат напред, осъзнавайки напълно посоката, която трябва да поемат, 
своята сила и мощ, са колкото израз на бунтовнически повик, толкова и при-
зив за действие.

Неслучайно Ндари Ло създава впечатляващата „Почит към Че” за изложба в 
Хавана.
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Не знам какво е било намерението му, когато е изваял тези бременни жени с 
утроби, пълни с глави на целулоидни кукли, събирани от сметища, за серията 
„Ехография”. Но не мога да ги възприема по друг начин, освен като напомняне 
за многоплодната бременност и съпътстващите я страдания, които пре-
живяват толкова много жени по света. Една обикновена алегория на майчин-
ството не би изисквала да се прибягва до тези безформени и сраснати глави, 
наблъскани в деформирани кореми.

Възможно е последната му серия, която изобразява наподобяващи ангели фи-
гури, да бъде интерпретирана като предчувствие за собствената му тра-
гична съдба. Но дори и тези ангели да предхождат времево първите симп-
томи на заболяването му, то самата тематика на творбата дава поле за 
многобройни спорове и тълкувания за смисъла ѝ.

От всички страни изникват фигури, големи и малки, със скръстени ръце и из-
пънати във величествена и грациозна извивка тела, които неудържимо на-
помнят на ангели. Макар че в нито в нито една от тези фигури няма нищо, 
което директно да наподобява криле, това говори много за необикновената 
сила на внушението на скулптора.

Той дава на серията си заглавието „Отлитане”, което само потвърждава 
това, което всички подсъзнателно вече усещаха, но в няколко интервюта 
Ндари Ло ясно обяснява какво точно има предвид с това заглавие. Според него 
в началото на XXI в. е важно Сенегал и Африка най-накрая да поемат по пътя 
към икономическата и политическа независимост и материална, интелекту-
ална и духовна реализация. Намирахме се далеч от ефимерните и възвишени 
мечти, а по-скоро бяхме потопени в икономическата, политическата и соци-
алната реалност на една страна и един континент, които все още търсеха 
себе си и своя път.

Художникът го повтаряше отново и отново по време на петдесетата годиш-
нина от независимостта на страната през 2010 г., време беше! Крайно време!

Това негово политическо осъзнаване се проявява паралелно с интереса му към 
природата и нейното опазване. Отново използвайки политически лозунг, не-
говата майсторска инсталация „Зелена стена” му носи за втори път голя-
мата награда „Леополд Седар Сенгор” през 2008 г., прецедент в историята на 
биеналето ДАК`АРТ.

Ндари Ло е чувствителен към природата, към нейното постепенно разруша-
ване от действията на човека и към все по-ускореното превръщане в пусти-
ня на Сахел. Политическият проект за „зелена стена”, която би служила като 
преграда пред пустинята, не можеше да не му хареса, дори и да беше далеч от 
осъществяването ѝ.

Тази внушителна инсталация, гора от посърнали дървета, в която нито едно 
не прилича на другото, се разгръща в композиция от най-различни размери и 
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форми, в които клоните сякаш завършват с човешки ръце, като че ли сплете-
ни в знак на приятелство или може би отправящи призив за помощ.

Ндари Ло не се ограничава единствено в пресъздаването на непосредствено 
заобикалящия ни свят. Неговият достига по-далеч и отвъд познатото ни.

„Убежище” е инсталация, създадена, за да вдъхне живот на подземията на 
частен затвор от XVIII в. в Горе, като част от изложбата Off на бианалето 
ДАК`АРТ 2004. Ндари сякаш беше обсебил пространството, като не искаше 
да променя нищо от първоначалното му състояние и просто разпръсна хиля-
ди телени фигури, които се движеха по пода, висяха по стените и от тавани-
те като рояк от насекоми в изтърбушен мравуняк.

Нямаше никаква директна 
препратка към търговия-
та с роби, а само навалица 
от ужасени и объркани хора, 
търсещи изход. Ефектът 
беше ужасяващ и видях не 
един човек да излиза с плач 
или да се връща обратно, 
неспособен да изгледа из-
ложбата докрай.

Кой някога би могъл да изра-
зи с думи емоцията, предиз-
викана от обезобразените 
и мръсни купчини с куклени 
глави, с техните извадени 
очи, заградени с метални ре-

шетки, за да затворят пролуките на и без това потискащото пространство.

Никога досега инсталация не ме е развълнувала толкова силно. Силата да 
събуждат асоциации на тези неясни и почти идентични фигури пресъзда-
ва с десетократна сила драмата на търговията с роби, но също и всички 
останали трагедии като принудителното преселение, бягството, ужаса и 
злото.

Тези малки фигури се прокрадват в няколко маски „вакабруто” на посветени-
те от архипелага Биджагос край бреговете на Гвинея-Бисау, които представ-
ляват глави на животни – символи на сила и власт.

Още по-въздействащи бяха костюмите на „егунгун”, тези много впечатлява-
щи украшения на церемониите на Йоруба, заедно с колекция от стари гравюри 
на тема робство, които придаваха на всичко това величие и емоция, каквито 
не мисля, че някога съм изпитвал в такава степен пред произведение на изкус-
твото. За първи опит това беше майсторски ход!

Ндари Ло, Haanal rew mi (В памет на Серигне Абдул Азиз су Дабак), 
Колекция Басам Шайту, Сенегал, 1998 г.
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По-късно и други артисти имаха желание да излагат творбите си в същите 
помещения, но трябваше да се откажат, толкова силен бе отпечатъкът, ос-
тавен от Ндари Ло.

Винаги чувствителен към ужасяващата и постоянно подновяваща се исто-
рия на експлоатацията на човека от собствения му събрат, на поробването 
на една част от човечеството от друга без друго оправдание освен закона 
на по-силния, скулпторът посвещава две големи творби на борбата на афро-
американците за равни права. „Странни плодове” е препратка и почит към 
епохалната песен, популяризирана от Били Холидей, която тя изпълнява за 
първи път през 1939 г. в Café Society в Ню Йорк.

Още в първия куплет на песента става ясно за какъв плод става дума:

Southern trees bear strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees.1

Манифест срещу линчуването и срещу всички негови форми, тази творба 
също представлява дървета като всички онези, които вече бяхме привикна-
ли да виждаме в останалите му произведения. Но при по-внимателно вглеж-
дане се оказа, че висящите от тях плодове не са това, което сме очаквали да 
видим, а на заден план звучи трагично бунтовният рефрен на Били Холидей.

Друга значима инсталация е „Отказът на Роза Паркс”, която беше една от 
творбите, предизвикали най-силен интерес на международното изложение 
ДАК`АРТ 2006.

На 1 декември 1955 г. в Монтгомъри, Алабама, 42-годишната афроамериканка 
Роза Паркс отказва да отстъпи мястото си в автобус на бял мъж. Тя е арес-
тувана от полицията и изправена пред съда, където на 5 декември 1955 г. е 
глобена с 15 долара, след което обжалва наложената ѝ присъда. Непознатият 
тогава 26-годишен чернокож пастор Мартин Лутър Кинг с помощта на 
най-добрия си приятел Ралф Абърнати започва протестна кампания срещу 
автобусната компания, която продължава триста и осемдесет дни. На 13 
ноември 1956 г. Върховният съд на САЩ отменя сегрегационните закони за 
автобусите като противоконституционни. Роза Паркс става емблематич-
на фигура в борбата срещу расовата сегрегация в Съединените щати, за-
ради която Конгресът на САЩ ѝ дава прозвището Майката на движението 
за граждански права. Тя продължава да се бори рамо до рамо с Мартин Лутър 
Кинг и в по-късните години.

1   Южните дървета раждат странни плодове 
кръв по листата и кръв в корена 
черни тела, люлеещи се от южния вятър 
странни плодове, висящи от тополите.
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Няколко месеца след нейната смърт през 2005 г. Ндари Ло решава да отдаде 
почит на тази „жена, която се изправи, докато седеше” според красивата 
формулировка, използвана от автобусната компания RTA. Но той не се е за-
доволил само с това да пресъздаде седалките на автобуса и пътуващите в 
него хора, а създава корпуса на инсталацията от множество портрети, всич-
ки нарисувани с маслени бои върху платно в цвят сепия. Ндари Ло е изобра-
зил едни от най-известните персонажи: Мартин Лутър Кинг, Ганди, Леополд 
Седар Сенгор и Шейх Анта Диоп. Сред портретите можем да разпознаем и ня-
колко от неговите духовни и религиозни водачи. Артистът е решил да вклю-
чи и портрети на всички свои съвременници, които според него ежедневно, 
под една или друга форма, са участвали в това велико дело за популяризиране 
на Африка и нейните обитатели, както и на нейните художници и творци.

И каква бе изненадата ми да разпозная себе си сред тях!

Накрая нека да кажем няколко думи за техниките и материалите, използвани 
от скулптора. С изключение на портретите, споменати по-горе, които ни 
показват един много умел художник, Ндари Ло определя себе си като скулптор.

Любимият му материал е желязото. Научава се да борави с чукове, клещи и по-
ялници от майстори железари. Понякога използва други материали в работата 
си, включително ветроупорни фенери в началото на кариерата си. От тези 
творби обаче днес са останали единствено няколко снимки поради крехкостта 
на материала. По-често използва желязо под форма на подкови, въпреки че са 
останали само няколко, но за сметка на това майсторски изработени фигури.

Железобетонът остава предпочитан материал, използван самостоятелно 
или покрит с различни патини, особено в творбите му от последните годи-
ни. Той често го съчетава с шлифовани и избелени от вълните, пясъка и слън-
цето кости на животни.

Използва пластмаса само за да изработи дрехи на някои от своите персонажи 
или за да запълни с нея утробите на своите неправдоподобни бременни жени.

Употребата на железобетон логично обуславя и характерните преплитащи 
се нишки в скулптурите му. Няма да е обидно да се каже, че тези фигури, издъл-
жени и някак отпуснати и вяли, без съмнение приличаха на самия него.

Тази форма на „дематериализиране”, която се добавя към издигането, дина-
миката на преодоляване на самия себе си, вертикалното напрежение, само за-
силва усещането за духовно търсене, надхвърлящо земното привличане.

Персонажите на Ндари Ло никога не са в легнало положение, само понякога са ко-
леничили или седнали, но това е по един много анекдотичен начин. Обикновено 
те стоят изправени, а понякога вертикалността им е още по-подчертана от 
изпънатите над главите им ръце. Има ли по-ясно проявление на този постоя-
нен стремеж към духовно извисяване, толкова отличително за творчеството 
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му? Въпреки това обаче в творбите му има и известно двусмислие, доколко-
то става дума за молитва или отправено към небесата предизвикателство. 
Неслучайно той озаглавява една от сериите си „Пози на тялото”.

По същия начин честата употреба на използвани предмети, дървесина и кос-
ти, остатъци, събирани от сметищата, глави на кукли, които вече никой не 
иска, не е ли процес, сравним с този, който е вдъхновявал художниците на „ва-
нитас”2 от XVII в., жанр, толкова свързан с Еклисиаст: „Суета на суетите и 
всичко е суета”.

Нощта настъпва!

Подобно на този великолепен лъв в творчеството на скулптора, който на-
пълно засенчва останалите скулптури в изложбата в галерия „Гигон” в Париж 
през 2011 г., Ндари Ло безмилостно се бори с тялото си, което малко по малко 
го предава, въпреки че през целия си живот се е старал да го поддържа в добро 
здраве.

Суфистката медитация, духовете на предците му и великите битки на вре-
мето изпълват дните и нощите му до самия край и му помагат в борбата с 
абсурдността на нашето човешко състояние.

Фигурите бдят над паметта на своя създател, а свързаните помежду си ан-
гели се въртят в небето, носещи послания за надежда...

А четири малки момиченца дълго са чакали завръщането на баща си.

Превод от френски: Мина Петрова

Източник: Ndary Lo, „Le Demiurge/The Demiurge”, „5 Continents”, 
2020, публикува се с любезното разрешение на автора.

2  Представлява алегоричен натюрморт, в центъра на който традиционно е изобразяван човешки череп. 
Тези картини от най-ранния етап на развитие на натюрморта в историята на изкуството са предназна-
чени, за да напомнят за преходността на живота (Memento mori), безсмислието на удоволствията и неиз-
бежността на смъртта. Б.пр.
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Галерия

Лора Малева е родена през 1966 г. Завършва средно-
то си образование в НУИИ „Илия Петров”, гр. София, а 
след това и Художествената академия „Николай Павло-
вич”. От 1991 до 1993 г. изучава иконопис в реставра-
торското ателие на Троице-Сергиевата лавра в Русия. 
През 2000 г. участва в изписване на иконостаса на под-
ворието на Троице-Сергиевата лавра в Москва. Година 
по-късно започва първи етап от работа по стенописи-
те в храм „Св. Пантелеймон”, кв. „Бояна”, в екип с доцент 
Стефан Тъпанов.
Сред стенописите и иконостасите, изработени от 
Лора Малева през последните двадесет години, са: сте-
нописи в притвора на Драгалевския манастир, иконос-

таси и стенописни програми в Гърция, иконостас и пълна стенописна програма в 
храм „Св. Пантелеймон”, кв. „Бояна”, два странични иконостаса в храм „Рождество 
Богородично”, София, иконостас и стенописна програма в манастирски храм „Св. про-
рок Илия”, София, иконостас в храм „Св. Прокопий Варненски”, Варна, иконостас в храм 
„Въздвижение на св. Кръст”, София.

ЗА ИКОНОПИСТА, 
ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО И 
ТВОРЧЕСКАТА СВОБОДА
С иконописеца Лора Малева разговаря Димитър Спасов

Коя е първата икона, която нарисувахте?

През 1993 г. архимандрит Назарий ме благослови да замина на осеммесечна спе-
циализация в Троице-Сергиевата лавра в Русия. По това време той вече беше 
започнал да строи параклиса „Успение Богородично” в Кокалянския манастир 
и по телефона ми каза: „Можеш ли да направиш храмовата икона „Успение 
Богородично”?”. Избрах си за образец знаменитата икона „Голубое успение” 
от Третяковската галерия, на която ангели носят апостолите в облаци. 
Това стана моята първа голяма задача, нещо много мащабно за един начина-
ещ иконописец. Но в крайна сметка се получи. Освен това и Третяковка ми 
беше подръка, можех да гледам оригинала. Тогава усвоих и технологията да си 
правя боите сама от минерали. Така че тази икона заедно с изображението на 
св. Йоан Кръстител за същия иконостас бяха моята първа сериозна задача.

Общо взето, при мен винаги се е случвало така, че не съм имала възможност 
за постепенно, плавно навлизане и обучение. Поставяйки си някакво високо 
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предизвикателство, сама съм се дърпала напред. По същия начин се случиха 
нещата и през 2000 г., когато бях поканена за изработването на иконостас в 
подворието на Троице-Сергиевата лавра в Москва. За всеки ред бяха ангажи-
рали отделен иконописец заради мащаба на работата. Преди това никога не 
бях рисувала двуметрови икони с прави фигури. На мен се паднаха праотци-
те, за които нямаше кой знае какви източници и образци, така че трябваше 
да ги създавам почти изцяло. След това, като разбрах, че имам интерес към 
по-монументалното рисуване, ми се прииска да опитам със стенописи и точ-
но след завръщането ми в България дойде поканата за изографисването на 
Боянската църква „Св. Пантелеймон”.

Кого можете да определите като ваш учител в иконописта?

Без съмнение това е архидякон Ювеналий. Макар и да беше реставратор, той 
идваше от кръга ученици на прочутата монахиня Юлиания – една изключи-
телна личност сред иконописците и реставраторите на XX в. След Втората 
световна война тя е поканена да ръководи реставрацията на Троице-
Сергиевата лавра – на всички сгради, стенописи и икони. Малко по-късно орга-
низира иконописен кръжок към Московската духовна академия и го ръководи в 
продължение на близо тридесет години, на практика до края на живота си. О. 
Ювеналий става един от любимите ѝ ученици и в продължение на много годи-
ни ръководи реставраторското ателие на Лаврата.

От него в съзнанието ми е останало напътствието за иконата като порт-
рет, образ на светиите или на Господ, с който ще общуват молещите се. 
Той подчертаваше изключителното внимание, което следва да отделяме на 
лицето. От една страна, е важно това, което влагаш в чертите, от друга 
страна, цялата разработка, цялото мислене – цветовите хармонии и рисун-
ката, трябва да насочват към лицето. Особено важно е изражението на очи-
те. Той ме учеше как древните майстори са съумявали да изразят молитве-
ния и благодатен поглед. Това беше безценен дар за мен. Впоследствие успях 
да надградя моите технически умения, но жалоните и напътствията, които 
получих от о. Ювеналий, бяха най-ценното – как да съумеем да изразим духов-
ното със средствата на живописта.

Има ли икона, която ви е оставила без дъх?

В началото на деветдесетте особено любими ми бяха иконите на Андрей 
Рубльов – най-вече неговият Деисис от Третяковската галерия. Това са мно-
го мащабни икони, с огромно художествено майсторство, с колоритно майс-
торство и с майсторство в духовното съдържание, в излъчването на лица-
та. Голямата ми любов към някоя икона ме държеше много дълго време. Така 
беше и с Преображението на Теофан Грек. Можех с часове да я гледам. И разби-
ра се, Владимирската Богородица. По-късно дойде Синайският Иисус Христос 
от манастира „Св. Екатерина”. Там много ме вълнуваше античният подход 
към рисунката, както и техниката енкаустика. Това изключително люби-
мо изображение на Господ Иисус Христос ми помогна да разбера колко много 
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творчество и свобода има в църковното изкуство. Това ми се изясни, дока-
то сравнявах прекрасни образци на иконописта от различни епохи, които 
бяха толкова различни помежду си. Например изображението от VII в. на св. 
апостол Петър от Синай и едно изображение на ап. Петър от XIII в., което се 
съхранява в частна колекция във Вашингтон. Или пък многобройните изобра-
жения на св. Николай – направи ми впечатление, че колкото по-ранни са икони-
те, толкова по-свободни и хубави портретни характеристики притежават. 
Така започнах да се старая да търся и придавам индивидуалност на всеки един 
образ на светия. И дори съм се молила за това, когато правя икона на светия, 
за когото нямам образец. Имала съм увереност, че получавам тази помощ, за-
щото се е създавал неочакван за мен образ. Така че иконописта е едно много 
живо и благодатно изкуство – от една страна, светиите помагат, от друга 
страна, ти се стремиш много силно да влезеш в образа. Когато това те въл-
нува много силно, то по някакъв начин привлича Божията помощ и помощта 
на съответния светия.

Освен молитвеното търсене на помощ, какво още е част от вашата 
подготовка?

Винаги чета много. Опитвам се да разгледам всички възможни изображения 
от всевъзможни периоди, проследявам как са се развивали и това ми помага 
да се роди образът. След това отделям изключително голямо внимание на 
рисунката. Може би защото възприех много сериозно напътствието на о. 
Ювеналий, че трябва да има голяма хармония на линиите освен на цветовете. 
Макар повечето хора да не го отчитат съзнателно, тази хармония на лини-
ите води погледа и сърцето им така, че да не ги разсейва, а да ги насочва към 
важното. Това се залага още с рисунката и постепенно се научих да отдавам 
значение на мястото и формата на всяка една линия до части от милиметъ-
ра. Когато се създаде общият силует, аз се стремя всяка една линия да заста-
не на мястото си.

Може да се чуе мнението, че иконописта е по-скоро един сложен и прецизен 
занаят, отколкото творчески акт, тъй като следва стриктно веков-
ни канони и възпроизвежда обикновено чужд духовен опит. Какво бихте 
отговорили?

Иска ми се първо да обясня каква е разликата между творческия и занаятчийс-
кия подход в изкуството. В църковното изкуство, особено през епохата на 
Възраждането, често се е подхождало занаятчийски. Имаме майстор, който 
е направил съответната рисунка, а след това неговите ученици я използ-
ват като копирка и я пълнят със съдържание според уменията си – правят 
одежди, лица и т.н. Това действително е занаятчийски подход, който е раз-
пространен и в наши дни, особено в Гърция, където често можеш да срещнеш 
схематичност и декоративност. Някои се справят по-виртуозно, други – кол-
кото могат. За съжаление от художествена гледна точка така се получават 
доста средни неща.
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При художествения подход пристъпваш към всяко едно задание като творец. 
Нека обаче първо си припомним какво все пак е канонът. Канонът преди всич-
ко е правило, създало се през вековете поради необходимост – с какви дрехи се 
изобразява съответният светия, дълга брада, къса коса, къдрава коса, мило-
видно лице, общи характеристики и особености, както и указания за отдел-
ните персонажи при многофигурните композиции. Всичко това е било породе-
но от съвсем практични съображения – своеобразно помощно ръководство 
за иконописците. Вероятно поради това идва и спекулативното говорене за 
каноните като ограничения и спирачка пред творчеството. Това е едно не-
добронамерено, подвеждащо говорене.

В наши дни ние имаме уникалния шанс да можем да погледнем назад върху ця-
лата история на изкуството, едновременно върху всички отминали векове. 
Ти имаш възможност да сравняваш, да мислиш, да опитваш един стил, после 
друг, след това трети. Според мен всеки иконописец, който има талант, ха-
рактер и култура, който е добре ориентиран богословски (и води църковен 
живот), може да създаде свой собствен стил и собствени похвати. Стига да 
започне навреме и да му стигне животът.

С течение на годините разбирам, че само единици могат да бъдат носители 
на тези високи художествени образци. В наши дни има изключителни иконо-
писци и в Румъния, и в Русия, и на Света гора. Изключително много зависи от 
културата на съответната личност. Тогава стоенето в света, подплатено 
с таланта на личността, може да придобие висока стойност в художествено 
отношение, а също така и в духовно. Резултатът тогава е духовно съдържа-
ние, но и много висока художествена стойност. Тук вече говорим не просто 
за умението да се рисуват отделни икони, а да се създават стенописни про-
екти или иконостаси с вътрешна симбиоза, хармония и ритъм на цветове, 
форми и движения.

Например имаш задача иконостас. При занаятчийския подход просто се спра-
вяш по-добре или по-посредствено с всяка отделна икона, сглобяваш ги в ико-
ностаса и – каквото се получи. При творческия подход, който всъщност е и 
професионалният подход, ти мислиш за цялостното въздействие и го проек-
тираш като композиция от взаимодействащи помежду си елементи.

Трябва да кажем и още нещо. Църковното изкуство се прави с меценатство, с 
помощта на ктитори. Виждаме, че най-впечатляващите образци на това из-
куство са създадени по императорска или царска поръчка или пък с подкрепата 
на някой влиятелен велможа. И колкото повече се отдалечаваме от столица-
та, толкова по-скромни стават творбите. И това е естествено. Големите 
таланти са били привличани към столичните центрове. Дори споменатата 
по-рано Синайска икона на Христос е била изработена в Константинопол по 
поръчка на император Юстиниан и след това е била дарена на манастира „Св. 
Екатерина”. Или пък ненадминатите мозайки от манастира „Хора”, поръчани 
от великия логотет Теодор Метохит отново в Константинопол.
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През годините сте общували с много духовници, включително и поради 
професионалното ви занимание. Кой от тях ви е докоснал особено силно?

Със сигурност това е дядо Назарий. Запознах се с него още като студентка в 
Академията, преди да започна да се занимавам с иконопис. Изключителен ду-
ховник, който живееше с Христа и заради Христа. Истински монах. Истински 
духовен старец, който можеше да прозре във всеки един човек, да даде на-
пътствия. Най-ценното беше, че той успя да ни научи какво означава да сто-
им свободно в изповядването и живеенето на православието.

Следващият такъв духовник е дядо Натанаил. Те станаха много близки с дядо 
Назарий, докато дядо Натанаил беше викарен епископ в София. По времето 
на разкола особено силно се обединиха, тъй като и двамата имаха много ду-
ховни чеда. Очакваха сериозни гонения и имаха готовност единият да поеме 
обгрижването на духовните чеда на другия. Дядо Натанаил беше рядко яв-
ление в нашата Църква – човек с изключителна праведност. След това като 
митрополит той беше човек, който подхождаше с огромна отговорност към 
всяко свое задължение. Като монах той е пребивавал в Зографския манастир 
и е познавал всички старци на Света гора, живели по онова време. Бил е като 
пчеличка, като е събирал от тях всичко важно и ценно за духовния живот. В 
Атина е служил със свети Порфирий Кавсокаливит. До края на живота си дядо 
Натанаил имаше много, много голям стремеж да стои пред Бога по най-доб-
рия възможен начин.

След толкова години работа имате ли отговор на въпроса кое прави въз-
можно срещата между иконата и пристъпващия към нея? Уменията на 
иконописеца, впечатляващата история, която носят със себе си някои 
икони, знаците за Божието присъствие и чудесните изцеления, които по-
някога се случват, личната вяра или нещо друго?

Можем да кажем, че едновременно всички изброени неща имат своето значе-
ние. През годините разбрах, че уменията на иконописеца не са всичко. Знаем, 
че има впечатляващи истории на чудеса и изцеления дори и с хартиени ико-
ни, които мироточат. Подобни чудеса се случват с течение на времето по 
Божие допущение и благодат поради някаква причина за подкрепа на конкре-
тен човек или общност. И това не зависи от уменията на иконописеца. Аз съм 
човек с творческа нагласа и не мога да правя друго освен това, но разбирам, 
че майсторството и професионализмът в иконописта не са всичко. Знаем, че 
нагласата на пристъпващия е от огромно значение, както във всяко духовно 
усилие и молитва.
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НОВОТО РАДИО „АВЕ МАРИЯ” 
ПОЛУЧИ БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА 
КАРДИНАЛ ЛЕОНАРДО САНДРИ

На 22 октомври, деня, отреден за почит на св. папа Йоан-Павел II, официално 
бе открито новото католическо интернет радио „Аве Мария”. За да благо-
слови инициативата, специално за откриването в България пристигна кар-
динал Леонардо Сандри, префект на Дикастерията за Източните църкви и за-
местник-декан на Колегията на кардиналите. Кардиналът даде и първото си 
интервю за радио „Аве Мария”, водено от проф. Владимир Градев. На радост-
ното събитие присъстваха още архиепископ Лучано Суриани, апостолически 
нунций на България и Северна Македония, епископ Христо Пройков, епархиен 
епископ на Католическа епархия „Св. Йоан XXIII”, посланикът на България във 
Ватикана Богдан Паташев, както и множество духовници, монаси и миряни 
от столичните католически енории.

Слоганът „Християнският глас в твоя дом” разкрива основната цел на но-
вото радио: да спомогне евангелското послание да стигне до все повече 
хора, които са отворени за словото Христово и споделят християнските 
ценности.

Екипът на новата медия, начело със свещеник Ярослав Барткиевич, има 
стремежа да представя по достъпен начин историята на Католическата 
църква, да разказва за днешния ѝ живот, да запознава слушателите с ос-
новните трудове на католическата богословска мисъл и духовността на 
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съществуващите в България монашески общности. В основата на програма-
та е молитвата, съществена част от нея е прякото предаване на светите 
Литургии.

Радиото залага също на исторически, музикални и литературни предавания, 
рубрики за деца и младежи, срещи и беседи със свещеници. Слушателите ще 
имат възможност да се запознаят с  нови издания, актуални събития и ини-
циативи, посветени на християнската вяра и култура. „Аве Мария” е прос-
транство, отворено за сътрудничество с всички енории, свещеници, мона-
шески общности и миряни от Католическата църква в България, както и с 
всички традиционни християнски конфесии.

Мисията на новостартиралото радио е да помогне на вярващите да задъл-
бочават своя духовен живот и да опазват жива своята вяра. Надеждата на 
екипа е предаванията да бъдат полезни не само за верните миряни, но и за 
по-широк кръг слушатели.

Повече подробности можете да откриете на https://radioavemaria.net


