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В памет на почетния папа Бе-
недикт XVI (Йозеф Ратцингер), 
който се упокои в Господа на 31 
декември 2022 г. на 95-годиш-
на възраст, публикуваме откъс 
от книгата Светлина на света. 
Папата, Църквата и знаците на 
времената (издадена от Фонда-
ция „Комунитас”, 2011 г.), която 
още от появата си се превърна 
в световен бестселър. През юли 
2010 г. на немския журналист 
Петер Зеевалд се пада истори-
ческия шанс да направи пробив 

в една вековна традиция: за първи път римски понтифекс е интервюиран пряко в лят-
ната резиденция Кастел Гандолфо. И то без въпросите да бъдат съгласувани предва-
рително. Петер Зеевалд (род. 1954), дългогодишен редактор в Шпигел и Зюддойче Цай-
тунг, безспорно е журналистът, който най-дълго е разговарял с Йозеф Ратцингер. 
Папа Бенедикт XVI (1927–2022) е професор по систематична теология, съветник по 
време на Втория ватикански събор, архиепископ на Мюнхен и Фрайзинг и дълги години 
префект на римската Конгрегация за вярата. От април 2005 г. той е избран за глава 
на Католическата църква до оттеглянето си през 2013 г. 
Освен Светлина на света сред книгите му, издадени на български език, са: Иисус от 
Назарет, част I („Критика и хуманизъм”, ЕККЦБ, 2009), Солта на земята (КАЕ, 2011), Въ-
ведение в християнството (Фондация „Комунитас”, 2013), Иисус от Назарет, част II 
(„Критика и хуманизъм”, ЕККЦБ, 2013), Верую. Мария – изначалната Църква (в съавтор-
ство с X. У. фон Балтазар, Фондация „Комунитас”, 2014) и Иисус от Назарет. Пролог: ис-
ториите за детството (Фондация „Комунитас”, 2015).

ИСУС ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА
Веднъж Роберт Шпеман1 бил запитан дали един философ с международно 
признание като него наистина вярва, че Исус е роден от Дева и е извършил 
чудеса, че е възкръснал от мъртвите и че с Него ще получим живот вечен. 
Дали не става дума чисто и просто за една детска вяра. На което осемде-
сет и три годишният философ отговаря: „Формулирано в тези термини, 
да, вярвам повече или по-малко в същите неща, в които вярвах като ма-
лък; разликата е, че междувременно размишлявах повече. А размисълът, в 
крайна сметка, ме укрепи във вярата”.

Дали и папата вярва още в това, в което е вярвал като дете? 

Бих казал следното: простото е истинно, а истинното е просто. Нашият 
проблем идва от факта, че от многото дървета вече не успяваме да видим 

1  Роберт Шпеман (р. 1927) – немски философ, известен с работите си върху християнската етика и кри-
тиката на утилитаризма. Б.пр.
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гората; че в цялото това знание вече не намираме мъдростта. В този смисъл 
още Сент-Екзюпери в Малкият принц иронизира мъдростта на нашето вре-
ме, показвайки как тя пренебрегва същественото, ето защо Малкият принц, 
който не разбира нищо от всички тези премъдрости, в крайна сметка вижда 
повече и по-добре. Какъв е проблемът? Кое е същественото, основното? Да 
се види простото, за това става дума.

Защо Бог да не е в състояние да дари раждане на една Дева? Защо Христос да 
не може да възкръсне? Разбира се, че ако само аз съм този, който установява 
какво може и какво не може да бъде, ако аз, а не някой друг, съм този, който 
дефинира границите на възможното, тогава подобни явления са изключени.

Има една арогантност на интелекта в казването: това съдържа в себе си 
противоречие, безсмислие, поради което е невъзможно. Не е обаче наша рабо-
та да решаваме какво е възможно във вселената, за нещата, възникващи над 
и вътре във вселената. Чрез посланието на Христа и на Църквата съзнание-
то за Бога се доближава до нас достоверно. Бог иска да влезе в света. Бог не 
иска да го възприемаме отдалеч, само чрез физиката и математиката. Иска 
да ни се покаже. И така е възможно да се извърши съобщеното в Евангелията. 
Така, във Възкресението, Той е смогнал да създаде ново измерение на същест-
вуването; отвъд биосферата и ноосферата, както казва Теяр дьо Шарден2, 
Той е положил нова сфера, в която човекът и светът постигат единение с 
Бога.

Действителността е изградена по такъв начин, допуска ядреният физик 
Вернер Хайзенберг, че дори най-невероятните неща са принципно мисли-
ми. Заключението на нобеловия лауреат е следното: „Първата глътка от 
чашата на естествените науки ни прави атеисти. Ала на дъното на ча-
шата ни чака Бог”.

Трябва абсолютно да признаем правотата му. Прехласнати в отделните си 
познания, твърдим: „Нещо повече е невъзможно; вече знаем всичко”. В мига 
обаче, в който се разпознае нечуваното величие на съвкупността от неща-
та, погледът отива по-далеч и се поставя въпросът за един Бог, от Когото 
всичко произтича.

В едно от най-изключителните събития на понтификата се превърна 
публикуването на първия том на вашата книга за Исус, която ще бъде 
последвана от втора част. За първи път един действащ папа предста-
вя специално богословско изследване върху Исуса Христа. На корицата все 
пак като автор е изписано името Йозеф Ратцингер.

Защото това не е книга на Учителната власт, книга, написана в 

2  Отец Пиер Теяр дьо Шарден (1881–1955) – френски йезуит, световноизвестен палеонтолог, философ. 
Автор на еволюционна теория, различна от Дарвиновата, според която Божественото начало е скрито в 
сърцето на материята и нейното развитие, а биосферата е надградена от духовния принцип на ноосфе-
рата. Б.пр.
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пълноправната ми власт на римски понтифекс; става дума за книга, която от 
доста време си бях наумил да напиша, доколкото това е моята последна голя-
ма творба, над която започнах да работя още преди избирането ми за папа. 
Напълно съзнателно не исках тя да носи учителен акцент, а да провокирам 
богословски диспут и да предложа екзегеза, тълкуване на Писанието, което 
не следва историческия позитивизъм, а включва вярата като елемент от 
интерпретацията. Това, естествено, крие невероятен риск в съвременна-
та екзегетична перспектива. Но ако интерпретацията на Писанието иска 
да бъде действително богословие, това трябва да се извърши. И ако вярата 
трябва да ни помага да разберем, тогава тя не би трябвало да се възприема 
като пречка, а като помощ, за да се приближим повече до текстовете, които 
идват от вярата и искат да водят към нея.

Един папа не бива избран, за да се превърне в автор на бестселъри. Ала 
не ви ли се струва провиденциален фактът, че успяхте да представите 
тази книга в момента, когато сменихте малката университетска катед-
ра с катедрата на Петър, имайки на разположение най-обширната све-
товна сцена?

Това оставям на добрия Господ. Исках да публикувам книга, за да помогна на хо-
рата. Ако въз основа на избора ми за папа мога да помогна на още повече хора, 
естествено, че съм доволен.

„Исус от Назарет” е квинтесенцията на един човек, който през целия си 
живот – като свещеник, богослов, епископ, кардинал и сега като папа, се е 
занимавал с фигурата на Христа. Какво ви лежи най-вече на сърцето?

Тъкмо това, че в този човек Исус, Който е истински човек, има повече, откол-
кото в един човек. И Той не е станал божествен, така да се каже, вследствие 
на мащабни митологизации. Не, още в самото начало от тази фигура, както 
свидетелства най-ранната традиция, още в първата среща се проявява 
нещо, което преобръща всякакви очаквания.

Казвал съм понякога, че в началото стои особеното; учениците постепен-
но го проумяват. В началото е и Кръстът. Отначало учениците все още се 
опитват да го разберат в контекста на общодостъпното. Едва постепен-
но им се разкрива цялото величие на Исус и те виждат все по-ясно изначал-
ността на тази фигура; тази, която в Символа на вярата ние изповядваме: 
Исус Христос, единороден Син Божи, заченат чрез Светия Дух.

Какво иска Исус от нас?

Иска да вярваме в Него. Да се оставим да бъдем водени от Него. Да живеем с 
Него. Да станем все по-подобни на Него и така праведни.

Вашата книга е събитие, защото е знак за смяна на парадигмата, за обрат 
в изучаването и отношението към Евангелията. Историко-критичният 
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метод има своите заслуги, обаче той е в основата и на едно негативно 
развитие. „Демитологизацията” доведе до дълбоко изравняване и сле-
пота относно толкова много напластявания и по-дълбоки значения в 
Библията. Днес трябва да констатираме, че мнимите факти на скепти-
ците, които от двеста години релативизират в тази връзка всичко изло-
жено в Библията, много често са били чисти хипотези. Не би ли трябвало 
днес по-ясно от преди да заявим, че в миналото отчасти се е упражнявала 
една псевдонаука, която е действала не християнски, а антихристиянски 
и е въвела в заблуждение милиони хора?

Не бих отсъдил толкова сурово. Използването на историческия метод спря-
мо Библията като исторически текст е път, който е трябвало да бъде 
изминат. Ако вярваме, че Христос е автентична история, а не мит, свиде-
телството за Него би трябвало да бъде достъпно и исторически. Така пог-
леднато, историческият метод е дал много. Отново се приближаваме към 
текста и неговото начало, с по-голяма точност наблюдаваме как той е въз-
никнал и още много други неща.

Историческият критически метод винаги ще си остане едно измерение на 
екзегезата. Вторият ватикански събор изясни това, от една страна, пред-
ставяйки същностните елементи на историческия критически метод като 
необходима част от достъпа до Библията, но от друга страна, добави, че 
Библията трябва да се чете в същия дух, в който е била писана. А това е въз-
можно единствено ако тя се разглежда като книга на Божия народ, който вър-
ви на среща с Христа. 

Не е необходимо sic et simpliciter3 някакво прекъсване, а по-скоро самокрити-
ка на историческия метод; една самокритика на историческия разум, която 
признава неговите собствени граници и допуска съвместяване със съзнание-
то, възникващо от вярата; с една дума: необходим е синтез между рационал-
ната историческа интерпретация и екзегезата, ръководена от вярата. Би 
трябвало да насочим двете неща едно към друго по правилен начин. И това 
съответства принципно на фундаменталното отношение между вяра и 
разум.

Сигурно е, че Исус е документиран не само от Евангелията, но и в раз-
нообразно количество от извънбиблейски източници. Няма съмнение в 
Неговото историческо съществуване, нито в историческото Му почита-
не като дългоочаквания Месия. Авторите на Евангелията са се стреме-
ли към точност и педантичност по завладяващ и достоверен начин, без 
да изпадат в изкушението да изглаждат или прославят когото и да било. 
Детайлите в техните описания съвпадат с историческите факти. За да 
го формулирам съвсем ясно: вече няма съмнение, че историческият Исус и 
така нареченият „Исус на вярата” всъщност са абсолютно идентични?

3  „Просто така” (лат.). Б.пр.
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Това беше, така да се каже, опорната точка на моята книга: да покажа, че 
Исус на вярата е наистина историческият Исус, че фигурата на Исус, както 
Го показват Евангелията, е много по-реалистична и достоверна от редица 
други представи за Исус, които продължават да ни се предлагат. Те не само 
са лишени от плът и кръв, но са и нереалистични, защото чрез тях не може да 
се разбере как изведнъж, съвсем бързо, се появява нещо съвсем друго, което 
отива отвъд всичко, с което сме свикнали.

Вие разбунихте цяло стършелово гнездо от исторически проблеми. Бих бил 
по-предпазлив и бих казал, че специфичните детайлни проучвания си остават 
важни и полезни, дори свръхизобилието от хипотези да ги довежда до абсурд. 
Ясно е, че Евангелията са детерминирани от конкретната ситуация на но-
сителите на традицията и се въплъщават непосредствено във вярата. Ала 
не можем да навлизаме в детайли. Най-важно е следното: действителен и ис-
торически е единствено Христос, в Когото Евангелията вярват, а не този, 
който множество изследвания са дестилирали ex novo4.

Евангелията не са били писани много време след случилото се, както дълго 
се е смятало, а почти веднага след събитията. При това тези писания са 
били предавани с безпрецедентна вярност към текста. Който днес чете 
Новия завет, го чете точно както е бил написан преди две хиляди години, 
като се абстрахираме от известна несигурност в традицията по отно-
шение на определени думи и от някои стилистични проблеми, както по-
казва Улрих Виктор въз основа на своите изследвания. Което означава, че 
всъщност не е имало никакво „моделиране” или „премоделиране” на пос-
ланието на Исус от страна на първата християнска общност или пък от 
страна на следващите поколения, за разлика от твърденията на редица 
екзегети на Библията?

Преди всичко е ясно следното: текстовете са съвременници на случващото 
се. Благодарение най-вече на Павел следваме отблизо събитията. Неговото 
свидетелство за Тайната Вечеря и Възкресението – в Първо послание до ко-
ринтяните, 11. и 15. глава, води началото си буквално от тридесетте годи-
ни. На второ място е ясно и очевидно, че текстовете, в качеството си на 
свещени текстове, първо са били запаметени, а сетне предадени в писмена 
форма. Ала в същото време е вярно и е факт – виждаме го в синоптичните 
Евангелия, че тримата евангелисти – Матей, Марк и Лука, предават едно 
и също нещо с леки вариации, фиксирайки по различни начини контекста на 
времето и събитията. Това означава, че носителите на преданието са се 
стремели да улеснят разбирането на съответната общност, в което вече 
се проявява трайното спрямо преходното. В този смисъл е необходимо да 
се проумее, че не става дума за протоколни бележки, които да са, така да се 
каже, нещо като фотографии. Става дума за строга вярност, ала за жива и 
ефикасна вярност, без все пак да се манипулира същественото.

4  Наново (лат.). Б. пр.
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In Memoriam: папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)

Богословът Йозеф Ратцингер показва с ясни аргументи и с впечатляваща 
логика, че Исус е Този, Комуто е дадена всяка власт, Господът на вселена-
та, Самият Бог, Който е станал човек. Явлението на Исус е променило све-
та така, както той никога преди това не е бил променян. Това явление е 
най-голямата цезура, най-голямата и радикална промяна в историята на 
човечеството. И все пак има някакъв остатък от съмнение. Може би за-
щото Въплъщението на Бога в човек просто отива отвъд нашата спо-
собност за разбиране?

Да, тук сте напълно прав. Просто е оставено свободно пространство на чо-
вешкото решение и на това да се каже „да”. Бог не се натрапва принудително, 
например по начина, по който мога да установя, че тук, върху масата, има 
една чаша: да, тя е тук! Неговото съществуване е докосване, което проник-
ва в най-съкровената дълбина на човека и все пак не може да се сведе до прос-
тото схващане на един материален обект. Така, съответно на величието 
на случилото се, е ясно, че вярата е винаги едно случване в свободата. Това 
случване носи в себе си сигурността, че става дума за нещо истинно, дейст-
вително и все пак никога не изключва изцяло възможността за непризнаване.

Заниманието с живота и учението на Исус не би ли трябвало същевремен-
но да е винаги и едно питане, отправено към Църквата? Щом като автор 
потънете още веднъж в историята, нямате ли усещането за тъга при 
мисълта колко често Църквата се е отклонявала от главния път, посочен 
от Сина Божи?

Особено в това време, белязано от скандали, имаме опита на това усещане за 
болка и скръб, за това колко окаяна е Църквата и колко са грешни нейните чле-
нове в следването на Исуса Христа. Първото е, че от това следва да извлечем 
опит за нашето смиряване, за автентичното ни смирение. Второто е, че Той 
въпреки всичко не изоставя Църквата. Че Той въпреки слабостта на хората, 
която се проявява в Църквата, поражда в нея светци и присъства чрез тях. 
Мисля, че двете усещания вървят заедно: смущението поради окаяността и 
греховността в Църквата заедно с другото смущение – вълнението, което 
възниква поради факта, че Той не изоставя този инструмент, а действа чрез 
него и че Той се разкрива винаги чрез Църквата и в нея.

Исус не носи само вест, Той е и Спасителят Christus medicus5, за да използ-
ваме стародавния израз. В едно тъй накърнено и болно общество, което 
толкова обсъждаме в интервюто, не е ли особен приоритет на Църквата 
тъкмо това, да прави очевидно предложението за изцеление, носено от 
Евангелието? Исус направи учениците си достатъчно силни, че успоредно 
с благовестието, да могат да прогонват демони и да изцеляват.

Да, това е от решаващо значение. Църквата не обременява хората с нещо, 
не им предлага някаква морална система. Наистина от решаващо значение е 

5  „Христос лечителят” (лат.). Б.пр.
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фактът, че тя дава Него. Че отваря вратите, които отвеждат към Бога, и 
че така дава на хората онова, което най-много очакват, от което най-вече 
се нуждаят и което най-много може да им помогне. Тя прави това преди всич-
ко с помощта на голямото чудо на любовта, което винаги се случва наново. 
Хората, без да извличат никаква полза, нито това да е техен занаят – моти-
вирани от Христа, подпомагат другите и им се притичват на помощ. Този, 
както казва Ойген Бизер6, терапевтичен характер на християнството, ко-
ето изцелява и дава безвъзмездно, би трябвало всъщност да се открои много 
по-ясно.

Голям проблем за християните е, че те непрестанно са изложени на удар 
от страна на света, който е против алтернативните ценности, предла-
гани от християнската култура. В крайна сметка, невъзможно ли е да се 
противостои на тази световна пропаганда на негативно поведение?

Всъщност се нуждаем по някакъв начин от острови, в които да живее и да се 
защитава вярата в Бога и в дълбоката простота на християнството; оази-
си, Ноеви ковчези, където човек винаги да може да намери убежище. Убежища, 
защитени места са тъкмо пространствата на Литургията. Но Църквата 
предлага имунни защити и чрез различните общности и движения, в енории-
те, чрез приемането на тайнствата, в упражненията по благочестие, в по-
клонничествата, в които, за разлика от разрушенията край нас, се проявява 
красотата на света и красотата на живота.

Превод от италиански: Тони Николов

6  Ойген Бизер (1918–2014) – известен немски богослов, католически свещеник, член на Европейската ака-
демия за науките и изкуствата, автор на множество трудове по философия на религията. Б.пр.
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Съвременно богословие

Андре Неер (1914–1988) е френски юдейски фи-
лософ, който свързва религиозния екзистен-
циализъм на ХХ в. с тълкуванията на Талмуда 
и Мидраша. Между 1948 г. и 1968 г. е профе-
сор по иврит и еврейска литература в Уни-
верситета в Страсбург. През 1968 г., след 
Шестдневната война, решава да се уста-
нови окончателно в Израел. Автор на кни-

гите: Трансцендентност и иманентност (в сътрудничество с брат си Ришар Неер, 
1946), Амос (1950), Размишления върху Еклисиаста (1951), Същността на пророчество-
то (1955), Моисей и мисията на народа на Израил (1956), Иеремия (1960) и др. Публикува-
ният тук текст е част от книгата му Изгнанието на словото – от библейското мъл-
чание до мълчанието на Аушвиц (1970).

Андре Неер

БИБЛEЙСКОТО МЪЛЧАНИЕ
Библията се възприема като Книга на словото, макар читателят на 
Библията, дори и да не го съзнава, почти във всяка част и във всяка глава се 
сблъсква с феномен, обратен на словото. И този феномен е мълчанието. Във 
всичките си форми, амбивалентни или поливалентни значения, мълчанието 
играе в Библията основна и определяща роля, без значение дали това е мъл-
чанието на Бога, на човека или на всемира. Всички, които са прочели и изуча-
вали Библията, все още не отделят достатъчно внимание на понятието 
мълчание.

А сме изправени и пред непобиращия се в никакви рамки феномен на мълчание-
то на небесата, описан още в Псалмите: „Няма език и няма наречие, дето не би 
се чувал техният глас” (Пс. 18:4) – феномен, вдъхновявал поетите и певците 
на нашия народ и на народите по целия свят; както и пред впечатляващата 
проява на човешко безмълвие заради mysterium tremendum1 на светостта (из-
ложено в знаменития стих 2 на Псалом 61: „Само в Бога се успокоява душата 
ми”, както и в стих 2 на Псалом 65: „Тебе, Боже, подобава хвала”). Всичко това 
отдавна привлича вниманието на изтъкнати изследователи на религиозна-
та психология и на религиозната социология, изучавали мистиката. Сред тях 
са Зигмунд Фройд, Юнг, Мирча Елиаде, Рудолф Ото и Гершом Шолем. 

Вярно е и това, че вниманието на мнозина философи и теолози е било привле-
чено от мълчанието на Бога при принасянето в жертва на Исаак или в Книга 
Йов. Един от първите, който подчертава ролята на мълчанието, е Мартин 

1  Мysterium tremendum (будещото страх тайнство) – термин, въведен от немския мислител Рудолф Ото 
във философията на религията. Б.пр. 
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Бубер, а негов предшественик е бил Киркегор. За да изтъкне философското 
и богословско значение на тази библейска концепция, Бубер въвежда ориги-
налния термин Gottesfinsternis, затъмнението на Бога. Двама последователи 
на Бубер – Маргарет Сузман (в книгата си за Йов, публикувана през 1947 г.) и 
Теодор Адорно в изследването си Негативната диалектика – също говорят 
за трагичното мълчание на Бога по време на хитлеристката катастрофа. 
Пред лицето на жертвите на тази катастрофа те се обръщат към праоте-
ца Авраам и към Йов, които също са били подложени на изпитанието на мълча-
нието, превърнало се в неотменна част от тяхното изпитание.

Не по-малко вярно е и това, че само малцина познавачи, коментатори и исто-
рици са изтълкували библейския феномен на мълчанието като една от осно-
вополагащите категории на пророчеството, като фактор за пророческото 
вдъхновение (редом със „словото”, „духа” и „видението”), като характерен 
инструмент на божественото Откровение, като основополагащ факт на 
пророческия библейски диалог.

Малцина изследователи са се спрели на този проблем, затова реших в този 
текст да не привеждам библиография. Ще се опитам единствено да се спра 
на значението на мълчанието като определящ фактор за божественото от-
кровение в библейското пророчество.

В пророческия разговор, в постоянния диалог между Бога и пророка мълчание-
то е не просто прекъсване или пауза, лишена от всяко значение. Напротив, 
убеден съм, че в мълчанието има положително съдържание, че то има също 
толкова голямо значение, колкото и словото, че то играе ролята на негова-
та обратна страна или, по-точно, се явява основополагаща алтернатива на 
словото.

***

Преди всичко бих искал да представя и класифицирам първоизточниците, на 
които ще се позовавам. Вече споменах, че първото изкушение, на което е под-
ложен ученият, който изследва мълчанието в Библията, е желанието да се 
позовава на Псалмите; или на главата за принасянето в жертва на Исаак, про-
низана от трепета на мистическия опит; или на книга Йов, в която 35 глави 
от общо 42 описват опита от мълчанието на Бога. Авраам и Исаак сякаш са 
омагьосани от мълчанието на Бога и напредват по пътя си като слепи, глухи 
и почти неми същества. Ала Йов не е ням. Напротив, той говори, привежда 
доводи, вика, но всичките му слова, аргументи, викове се натъкват на непре-
одолимата стена на Божието безмълвие.

Бих искал да отбележа, че в Библията няма пророчески опит, който да не е 
по най-съкровен начин свързан с феномена на мълчанието. Трима големи про-
роци – Исаия, Иеремия и Иезекиил – са били подложени на изпитанието на 
мълчанието. 
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Съвременно богословие

Думите на Исаия (глава 6, стих 5): „Горко ми! Загинах!” според коментара на 
Радак означават: „… замлъкнах, защото бях поразен от безмълвие, от афазия”.

Пророк Иеремия (ако изхождаме от интерпретацията на текста) в глава 42 
на своята книга ни съобщава, че е бил принуден да чака десет дни, преди да по-
лучи отговор на молитвата си, обърната към Бога. Стих 4: „И рече им пророк 
Иеремия: „чувам, ще се помоля на вашия Господ Бог, според думите ви, и всич-
ко, що Господ ви отговори, ще ви явя, ни дума няма да скрия от вас”. Стих 7: 
„След десет дена биде слово Господне към Иеремия”. Десет дни! Твърде много 
за безмълвието, за тревожното очакване на отговора. Още по-удивително и 
парадоксално е, че народът е бил изложен на ужасна опасност, затова е възла-
гал надежди за незабавен отговор.

Що се касае до Иезекиил, на всички е известно, че между неговото пророчест-
во и мълчанието му има очевидна връзка, тъй като преди своето пророкува-
не той задълго замлъква: от самото начало на мисията си (глава 1-4) до кул-
минационната развръзка на драмата (глава 24-31), до момента, когато умира 
жена му и той узнава за разрушението на Храма.

Още в началото на разказа за неговото предопределение (глава 3, стих 26) ние 
четем: „И Аз ще прилепя езика ти о небцето ти, и ще онемееш и не ще им бъ-
деш изобличител, защото те са дом размирен”. А в глава 24, стих 27 четем: 
„В оня ден при тоя спасилия се ще се отворят устата ти, и ти ще говориш 
и не ще бъдеш вече безмълвен, и ще бъдеш тям личба, и ще познаят, че Аз съм 
Господ”. И най-накрая, в глава 33, стих 22: „Но още преди да дойде избавили-
ят се, вечерта биде върху мене ръката на Господа, и Той отвори устата ми, 
преди оня да дойде при мене сутринта. И отвориха ми се устата, и аз вече не 
останах безмълвен”. 

Безмълвието на Исаия, ако се опираме на коментара на Радак, е не друго, а про-
явление на страха пред Бога, пред святото. Ала безмълвието на Иеремия и 
Иезекииля има съвсем друга природа: то е дълбоко вкоренено в пророческия 
диалог, в самите условия за този диалог, които според мен не могат да бъдат 
разбрани, ако не се изследват предварително най-простите форми на проро-
ческото мълчание, сиреч ако не се изследва в източниците на библейската 
религия практикуването на самото пророчество, а именно – измолването 
на съвет посредством урим. Струва ми се, че този аспект на пророческото 
търсене трябва да се възприеме като важен елемент за онова, което ще се 
опитам да изясня в изложението си.

Методът на измолването на съвет посредством урим е добре известен. 
Напълно съм съгласен с Йезекил Кауфман, който твърди, че урим е нещо като 
своеобразен жребий. Но трябва да се изтъкне, че търсенето на отговор чрез 
жребий невинаги е насочено към избор (Да отида ли, или да не отида? Да го 
направя или да не го направя?), защото самият отговор не е свързан с алтер-
нативата „да или не”; този отговор понякога е свързан с друга алтернатива: 
слово или мълчание, дали Бог ще даде отговор, или ще се въздържи от отговор. 
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Най-поразителният пример в Библията се съдържа в Първа книга Самуилова, 
28. глава, стих 6: „Тогава Саул попита Господа; но Господ му не отговаряше ни 
насъне, ни чрез урим, ни чрез пророците”. Саул прекрасно разбира смисъла на 
липсата на отговор, към чието значение скоро ще се върна. Именно разбирай-
ки този смисъл, Саул се обръща към магьосницата. Прибягването до магьосни-
чество означава да дръзнеш да се отвърнеш от Бога на Израил, да се обърнеш 
към „другата страна”, към страната на злото, да се обърнеш към антипода 
на юдейската вяра, тоест към предсказанието, към предугаждането. Саул е 
уверен, че там ще получи отговор, и наистина го получава. Възможността да 
не се даде отговор е най-характерната черта на уникалното юдейско проро-
чество; в пророчествата на древния Среден изток, включително и в Гърция, 
няма такъв оракул, който би се въздържал от отговор.

В стиха, който току що разгледах, виждаме, че Саул се обръща към Бога с въп-
рос, но Той не му отговаря дори чрез пророците. Фактът си остава факт: ко-
гато в библейската история обръщането към пророка за съвет се заменя с 
обръщане посредством урим, ние се сблъскваме с мълчанието, изразяващо се 
в алтернатива на словото. 

В моята книга за Амос предложих – и мнозина учени като Дейвид Касуто, Луи 
Денефелд и Едуард Дорм са съгласни с мен – да се тълкуват първите две гла-
ви на книгата на пророк Амос като сцена за търсенето на божествен съвет. 
Става дума за впечатляваща сцена, когато цели народи от Средния изток се 
стичат да питат Бога: Дамаск и Амон, Моав и Едом, Израил и Юдея. Те при-
бягват до измолване на съвет пред лицето на надигащата се асирийска опас-
ност: Асирийското царство току-що е излязло на историческата арена сред 
другите велики държави. Но в отговора на пророка в лайтмотив се превръ-
щат думите му „Ло ашивену”, сиреч Бог, Когото питате, не иска да ви отго-
вори, Той отказва да ви даде съвета, който търсите. Отговорът на измо-
ления божествен съвет се оказва не-отговор, тоест мълчание (Ашивену в 
случая се използва не в обичайното си значение като „отзовавам се”, а като 
„отговарям”).

Според мен прави са били средновековните коментатори, извършвайки съ-
щото тълкувание на сцената от 20-а глава на Иезекииля, каквото аз направих 
на книгата на Амос. „В седмата година, петия месец, десетия ден от месеца, 
дойдоха някои Израилеви старейшини да питат Господа и седнаха пред мене. 
И биде към мене слово Господне: сине човешки! говори с Израилевите старей-
шини и им кажи: тъй казва Господ Бог: дошли сте да Ме питате ли? Жив съм 
Аз – няма да ви дам отговор, казва Господ Бог” (Иез. 20:1-3). Средновековните 
коментатори тълкуват тези стихове като отказ да се отговаря на въпро-
си, изпълнени с дързост. Основавайки се на Мидраш Танхума2, Раши3обяснява: 
„Ако Той не ни слуша, то и наказани няма да бъдем, тъй като вече се е извършил 

2  Сборно име, дадено на три колекции с ръкописи от Петокнижието, две от които са изцяло запазени, а 
от третата са оцелели само цитати. Б.пр.
3  Раши, Шломо бен Ицхак (1040–1105) – френски евреин, един от най-големите средновековни коментато-
ри на Талмуда. Б.пр.
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актът на откъсването и Той няма над нас никакво право: нима робът, прода-
ден от своя господар, или жената, разведена с мъжа си, имат дори и най-малко 
право един над друг?”. Бог има всички основания да не ни отговори: между нас 
няма връзка, затова няма да отговори на молбата да ни даде съвет. 

Мидраш Раба в Песен на песните (7:13) още повече се задълбочава в психологиче-
ските и богословски аспекти на сцената на безмълвието. Мидрашът също каз-
ва, че тримата приятели на Даниил – Ананий, Мисаил и Азарий – искат да знаят 
възнамерява ли Бог да ги спаси от горящата огнена пещ, „да” или „не” (Дан. 2:19). 
Отсъствието на отговор и в този случай е основен елемент на мъката, тъй 
като мълчанието на Бога, Който не произнася нито едно слово и не им дава ни-
какво обяснение, ги изправя пред лицето на мъчението (кидуш ха-Шем); трима-
та другари е трябвало да си зададат въпроса ще ги спаси ли Бог, както Авраам 
и Исаак на планината Мория, или както Йов по време на неговите изпитания.

Струва ми се, че откроявайки тези различни прояви на мълчанието в биб-
лейското пророчество – а това са само няколко примера сред много други – аз 
излагам теза, очертаваща първия елемент в диалектиката на словото и мъл-
чанието. И смятам, че тази теза е съвсем ясна.

Тя се изразява в измолването на съвет посредством урим и чрез пророците; 
смисълът на мълчанието се тълкува от молителите еднозначно и за тях 
това е нещо също толкова ясно, колкото и смисълът на словото. Какъв е 
този смисъл? Хестер паним, скритият Бог, си остава скрит заради греха на 
питащия. Грехът, така да се каже, не позволява да се установи връзка между 
Бога и човека. На Саул не са били нужни никакви допълнителни обяснения, за 
да разбере, че причината за мълчанието на Бога се крие в самия него, в Саул, в 
греха му. Амос обяснява на желаещите да изпросят от Бога съвет, че заради 
греховете си няма да получат отговор. Йезекиил в 20. глава привежда подроб-
но изброяване на греховете, заради които Бог не отговаря на просещия от 
Него съвет или му дава отрицателен отговор: „няма да ви дам отговор”. 

Такава е моята теза. Важно е да се отбележи, че тя няма еквивалент в идо-
лопоклонническите пророчества. Причината за това е съвсем проста: Бог, 
Който не говори, Бог, Който мълчи, не се смята от идолопоклонниците за 
Бог. По време на драматичната сцена на Кармил (3 Царств. 18:24) „Оня Бог, 
Който отговори чрез огън, Той е Бог”. Ваал не е Бог тъкмо защото не отгова-
ря. Вечният е Бог тъкмо защото не отказва да даде отговор.

***

Този пробен камък, този текст на Илия, засяга и проблемите на мълчанието на 
Бога в пророчеството, като по този начин в диалектическото си разсъжде-
ние стигаме до антитезата. Значението на Хестер паним, на „скрития Бог”, 
се превръща в „жив огън на Откровението” и придобива значение, коренно 
противоположно на предходното. Раздвоението е предизвикано от факта, 
че Бог, Който мълчи, Бог, Който отказва да отговори, не се явява идол; това, 
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че идеята на Илия е напълно забравена, е богословска даденост. С известна 
тревога читателят на 18 глава на 3 Книга Царства може да се запита: а какво 
би се случило, ако Бог не бе отговорил на Илия и се бе скрил зад мълчанието?

Отговорът ни е даден в следващата 19 глава, той е съвършено ясен и не ос-
тавя сянка от съмнение: всъщност не би се случило нищо! На синовете на 
Израил, участващи в сцената на Кармил, е ясно, че те могат да тълкуват 
мълчанието на Бога, Неговия отказ да отговаря, като следствие на тяхната 
вина; нещо повече, за тях е очевидно, че такова тълкувание е даже задължи-
телно. Но в стихове 11 и 12 на 19 глава (тук има излаз от традиционната сцена 
на мълчанието) се изяснява, че мълчанието на Бога не е показател за някакъв 
фалш между Бога и човека. Тук всъщност откриваме обратното: мълчанието 
е по-съвършен и по-чист инструмент, който може да служи като „огледален 
индикатор” в пророческото откровение: „но не във вятъра е Господ; но не в 
земетръса е Господ; след земетръса – огън, но не в огъня е Господ; след огъня – 
лъх от тих вятър (и там е Господ)”.

В смесицата между огън и безмълвие аз улавям частица ирония. На Кармил Бог 
отговаря с огън, а на Хорив отговаря не с огън, а с мълчание.

Тези две глави, както ми се струва, образуват диптих. В първата сцена с 
праволинейна, дори гротескна сериозност ни се казва, че няма Бог освен Оня, 
Който дава отговор; а в другата част на диптиха не без частица ирония и 
насмешка ни дават да разберем, че истинният Бог, дори и Оня, Който поняко-
га не дава отговор и Който от всевъзможните начини, по които би могъл да 
се яви, предпочита да дава за Себе Си знак чрез мълчанието.

След такова объркване в пророчески план, каквото е имало в епохата на Илия, 
мълчанието в библейското пророчество придобива съвсем ново значение и 
се превръща в един от най-удачните тестове за различаването на истин-
ското пророчество от фалшивото. Добре известно е, че тъкмо този проб-
лем вълнува Иеремия по време на сблъска му с Анания, Азуров син (глава 28). 
Двама души са готови да пророчестват – Иеремия и Анания: пророчестват 
по съвършено различен начин, но и двамата от името на Вечния. Иеремия е 
объркан, не му достига вътрешната сила на убедеността, която обичайно 
съпътства пророчеството, правейки го истинно; ето защо, сблъсквайки се 
с Анания, Азуров син, той прибягва до стария критерий, отличаващ истин-
ското пророчество от лъжливото: „пророците, които отдавна бяха преди 
мене и преди тебе, предсказваха на много земи и на големи царства война, бед-
ствие и мор. Ако някой пророк предсказвал мир, то само тогава бивал приз-
нат за пророк, наистина изпратен от Господа, когато се е сбъдвала думата 
на тоя пророк (28:8-10). 

И тъй като този критерий зависи от случването на събитията в далечното 
бъдеще („когато се е сбъдвала думата на тоя пророк”), Иеремия, както ми се 
струва, нарочно избира критерия на мълчанието, за да покаже правдивост-
та на пророчеството си. 
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23-та глава на Иеремия изцяло е посветена на тази тема: лъжливите пророци 
са тези, които пророчестват непрестанно, без зони на мълчание. Те нямат 
какво да възвестят, извличат слова от собственото си вдъхновение или си 
крадат едни други словата на Бога („Затова ето, Аз съм против пророците, 
казва Господ, които крадат думите Ми един от други”). На такива пророци им 
убягва главното: те не съзнават, че пророчеството не е дреболия, която мо-
жеш да ползваш както си искаш, а че то е „бреме”, което Иеремия сравнява с 
голям чук или с всепоглъщащ огън. Не можеш да се укриеш от пророчеството, 
то те връхлита ненадейно; по същия начин пророкът не може да си го въз-
върне, щом този дар се отдалечи от него или го напусне. Харизматичният ха-
рактер на пророчеството предполага следната диалектика: милостив дар, 
от една страна, и възможността за отказ – от друга. Пророчеството зависи 
от Бога, не от човека. Със същата своеволна, даже капризна сила, с която Бог 
принуждава пророка към слово, със същата сила Той му отнема това слово, 
обричайки го на безмълвие.

Вече се спрях на едно удивително събитие от пророческото поприще на 
Иеремия, събитие, за което повествува цялата 42-ра глава. Става дума за 
момента, в който мало и голямо от останалите в Юдея след убийството на 
Годолия, Ахикамовия син, идват при пророка с просбата той да помоли Бог да 
им посочи пътя, по който да вървят и що да правят. На Иеремия му се нала-
га да чака от Бога отговор десет дни (стих 7: „След десет дена биде слово 
Господне към Иеремия”). Това означава, че такъв промеждутък от време се 
е считал като определящ елемент, позволяващ да се утвърждава, че ста-
ва дума за истинно пророчество. Лъжепророкът несъмнено тутакси би из-
влякъл „пророчество” от собственото си вдъхновение и би го възвестил на 
представителите на народа. Но Иеремия, тъкмо защото е истински пророк, 
чака и мълчи, макар че всички останали в страната жители, включително и 
семейството на Иеремия, ги грози опасност. Иеремия напълно разбира, че над 
народа е надвиснал меч, но устата на пророка са заключени от повелението 
да мълчи. Именно благодарение на тези десет дни на мълчание пророкът по-
лучава словото, което трябва да възвести, знаейки, че то е истинското въз-
вестие. За Иеремия мълчанието служи като печат, потвърждаващ истин-
ността на неговото пророчество. 

За Иезекиил – този велик съвременник на Иеремия – Мълчанието също играе 
много важна роля. В мига, в който започва неговата мисия (глава 1-14), в кул-
минационния момент в драмата, когато смъртта на жена му се оказва обвър-
зана с разрушаването на Храма (глави 24 и 33), ние се изправяме пред феномена 
на мълчанието. Ала, за разлика от Иеремия, мълчанието на Иезекиил не е от-
глас от безмълвието на Бога, което го лишава от пророческо вдъхновение, а 
е плод на волеизявлението на самия пророк.

Иеремия и Иезекиил символизират двойствения характер на пророческото 
мълчание: Иеремия се сблъсква с мълчанието на Бога именно в момента, кога-
то се нуждае от пророческо вдъхновение, за да донесе спасение; Иезекиил пък 
избира мълчанието със своето волеизлияние. Тук пред нас, от една страна, 
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е мълчанието на Бога, а от друга – мълчанието на човека. В миниатюрен ва-
риант тази диалектика хвърля светлина и върху синтеза на явлението на 
Хестер паним (скрития Бог) и Откровението.

***

Странен, дори бих казал трагичен, е фактът, че в първите четири глави от 
книгата на Иезекииля са изложени толкова много събития – на които той е 
бил личен свидетел и които сочат към него като към пророк, натоварен с 
мисия – които Иезекиил отминава с мълчание въпреки духовната им пълно-
та. Нито дума не промълвява той за себе си, не поема и никаква инициатива: 
„Тогава отворих устата си, и Той ми даде да изям тоя свитък” (3:2). Оказва се, 
че със сила са го заставили да изяде този свитък. Сам той се озовава в доли-
ната на Тел Авив, където го пренася дух („И духът ме подигна и ме взе”, 3:14).

След дълго мълчание – в протежение на цели три глави – ние откриваме, че 
първият излязъл звук от устата му е вик на негодувание, вик на възмущение 
срещу волята на Оня, Който го е пратил (4:14). Бихме допуснали голяма греш-
ка, ако припишем пасивността на пророка и неговото бездействие на страх 
пред божественото начало, на онзи mysterium tremendum, на който се позова-
ва Рудолф Ото.

Не трябва това мълчание да се разбира и като парализа на езика в прекия сми-
съл на думата. Съгласен съм с Кауфман, когато той казва, че сме изправени 
пред нещо, което излиза от рамките на обикновеното мълчание; но преста-
вам да съм съгласен с него, когато той съзира причината за тази немота в ня-
каква умствена болест или нервна депресия, провокираща жлъчно, асоциално 
поведение. Немотата на Иезекиил е от друг порядък, различен от физиоло-
гичния, психологическия и социологическия. Неговата немота, това е мълча-
нието в цялата му простота и пълнота, на което се спират в трудовете си 
професор Йехуда Елицур, Нехам Лейбовиц, Авраам Хешел. Говоря за „пророчес-
кото мълчание”, защото трябва да подчертаем, че не за разговор на човека 
със своя ближен или със своята съвест иде реч; става дума за разговора на 
човека с Бога, за разговор, по силата на който такъв човек като Иезекиил, син 
на Вузия, е пророк.

Тук сме изправени пред напълно нормален и обичаен феномен в библейското 
пророчество; отказ на индивида да стане пророк и да се нагърби с божествена 
мисия. Това, което се случва с Иезекиил, е твърде сходно с онова, което се случ-
ва с Моисей или с Иеремия в първата глава на неговата книга, или пък с Иона. 
Всички те търсят оправдания и предлози, за да се измъкнат от предстоящата 
трудна задача. Всички те намират добри оправдания, които изразяват със сло-
ва, а дори и с постъпки. Моисей казва: „Аз говоря тежко и заеквам”, Иеремия каз-
ва: „Не умея да говоря, защото съм още млад”, Иона, изпратен в Ниневия, бяга в 
Тарсис, а Иезекиил, синът на Вузия, изразява желание да се откаже от мисията 
си чрез мълчание, апатия и неизменност: престава да говори и да се движи. От 
феноменологическа гледна точка тук стигаме до същността на библейското 
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пророчество, до метафизическата мяра на диалога, в който единият от учас-
тниците се старае да се укрие. Пророк Иезекиил издига един вид бариера между 
Бог и себе си, неутрална зона, където човека го няма, тъй като е приел фор-
мата на мълчание и неподвижност. По такъв начин той се надява да се отър-
ве от мисията си и да съхрани личната си независимост. Подобно на всички 
пророци преди него, Иезекиил не иска да се добере до същността на нещата, 
иначе щеше да проумее, че няма как да се избави от мисията, която Бог му въз-
лага, и че от Божия ръка не може да се избяга. Както Иона от Тарсис е върнат 
в Ниневия, така и Иезикиил е прикован към своето назначение. Именно непод-
вижността и безмълвието превръщат Иезекиил в пророк и са негов знак сред 
народа на Израил. Иезекиил не е върнат както Иона от Тарсис в Ниневия, не е 
спасен от търбуха на кита и от морските дълбини, не е върнат в „предишно-
то състояние”. Той сам и доброволно се впуска в морските дълбини и там става 
пророк. Пред неутралната зона, където няма човек и която, така да се каже, е 
създадена от пророка, Бог е създал зона, където няма Бог и където пророкът 
дълго трябва да пребивава в качеството на пророк, изоставен от Бога, откъс-
нат от Бога, ала все пак пророк в пълния смисъл на думата, макар и да не може 
да пророчества. И именно в такова привидно усамотение, когато нито едно 
слово и нито едно пророчество не излизат от устата му, в часа на „затъм-
нението на Бога”, пророкът служи като свидетелство за съществуването на 
Бога, за съществуването на божественото Провидение и на неговото всепъл-
но и абсолютно могъщество. Тъкмо по силата на този парадокс синовете на 
Израил узнават, че намиращият се сред тях човек е пророк, вдъхновен от Бога. 

Струва ми се, че такъв феноменологически анализ би могъл от методологиче-
ска гледна точка да послужи като ключ за изучаването на останалите прояв-
ления на библейското мълчание, в частност с епизода на жертвата на Исаак 
и с книгата на Йов. С тази разлика, че в Книгата на Иезекиил инициативата 
изхожда от пророка: той е този, който иска да се скрие, докато в случаите с 
Авраам и с Йов инициативата е на Бога. Бог е Този, Който създава неутрална-
та зона, където няма човек – зоната на мълчанието; Той съставя програмата 
и разпределя ролите точно както действа режисьорът. Величието на Авраам 
и на Иов е тъкмо в готовността им (символ на цялата библейска история) да 
осъществят неутралната зона, сиреч да я населят, но не с човека, а с мълча-
нието. Формата на мълчанието няма значение. Може да става дума за пълно 
мълчание, както в случая с Авраам, приемащ страданието си с любов; това 
може и да е мълчанието на Иов, който с гневни викове търси справедливост, 
както е казано в Мидраша: „Колят децата ти, а ти мълчиш?” От значение е 
и това, че и Авраам, и Иов, и авторите на Мидраша, и средновековните по-
ети, и поетите на Шоа (Катастрофата) се изправят – именно се изправят – в 
цял ръст пред безмълвния Бог, а не се крият зад безмълвието Му; изправят се 
точно така, както биха се изправили пред Словото Божие.

Благодарение на тази си готовност да се изправят лице в лице, те стават 
участници в мълчанието на Бога, участници в диалога с Бога, който безмълв-
ства по силата на „негативната диалектика”, ако използваме израза от кни-
гата на Теодор Адорно.
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Избрах думите „роля” и „режисьор” и го направих неслучайно. Не искам да из-
падам в дълги отстъпления, накрая искам да приведа методологическа хи-
потеза, която според мен е в състояние да синтезира феноменологическия 
анализ на този парадокс с всички диалектически аспекти на мълчанието в 
пророчеството.

Струва ми се, че пророк Иезекиил поема странна роля, доста сходна с роля-
та на Немия във венецианската комедия; и той не е единственият библейски 
пророк, играещ роля в трудната библейска пиеса. Сходни роли играят Исаия, 
Иеремия, Осия. Ролята на Осия и историята на неговата женитба правилно 
е наречена от Иезекил Кауфман „пророческо-драматическа” и даже „трагиче-
ска”. Сходна роля играе и „страдащия слуга” в 53 глава от Книгата на Исаия, 
както подсказва отново Иезекил Кауфман с интересната си хипотеза. Дори 
няма да отивам по-нататък, използвайки такива термини, с каквито на пър-
вия стадий от изследванията си служи психологът Яков Леви Морено, който 
прибягва до предизвикателни изрази като Die Gottheit als Komediant – Бог-Акьор, 
Бог-Комедиант; всички ние бихме могли, говорейки за библейското творчест-
во, да използваме термина „драма”, но при условие че няма да придаваме на 
този термин общоприетото банално значение. Изследвайки дълбокия сми-
съл на понятието за пророчество, разбираме, че няма как да го дефинираме, 
ако не прибегнем до понятието диалог, понятие, което по същността си е 
драматическо. Във всеки диалог има вътрешна двойственост. И не самият 
човек – в случая не самият пророк – се нагърбва със съществената роля в хода 
на пророческия диалог. Симетрична роля в този диалог играе сам Бог. Той за-
мисля началото на драмата и Той предрешава нейния финал. Играта започва с 
въпроса, който Бог задава на Адам: „Где си?” (Бит. 3:9), сякаш Той не знае къде е 
Адам, сякаш е изгубил дирите му. От този момент Бог играе в някакъв смисъл 
ролята на диригента на една незавършена симфония, а пророкът следи пар-
титурата на музикантите, които свирят по ред, но понякога просто зам-
лъкват. Така значението на мълчанието изниква в цялата си пълнота.

Вярващият не се бои от това, тъй като по силата на субективната си убе-
деност знае, че даже в Хеспер паним, в скрития Бог, с времето ще отпаднат 
маската и завесата. Но и феноменологът, и коментаторът, и историкът не 
трябва да забравят, че мълчанието в библейското пророчество не е нещо, 
лишено от значение, че то не е пропуск в текста, нито е духовна пустота; 
те трябва да съзират в него нещо сходно с паузата в музикалната творба, 
без която е невъзможно да се схване истинският замисъл на композитора.

Превод от френски: Тони Николов
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Вениамин Пеев

ПРОТЕСТАНТСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – 
МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, 
РАВНОСМЕТКА
По традиция протестантската1 дейност е пряко свързана с обучението и 
просветата. Това е видно още в периода на Реформацията през XVI в., когато 
се създават някои от най-престижните университети в западноевропейски 
страни като Германия и Швейцария. Протестантските мисионери в страни 
с други религии и културно ниво в по-късни периоди също поставят фокуса на 
своите инициативи върху образователното дело. Дори там, където офици-
алната власт и местното население са враждебно настроени към християн-
ството и неговите радетели, мисионерската дейност се изразява в откри-
ването на училища и колежи, издаването на учебници и помощни материали 
и стремеж към ограмотяването на подрастващите. Тази просветна тен-
денция се наблюдава на територията на огромната Османска империя и се 
засилва особено през XIX в. На Балканите и по земите, населявани с българи, 
се създават нови образователни центрове, които не само се отличават от 
традиционните православни школи по своите учебни програми, преподава-
телски състав и методика на обучение, но си поставят за цел да подготвят 
1  В настоящата статия под „протестантска” пропаганда или образователна дейност по българските 
земи ще се разбират преди всичко инициативите, предприети от конгрешански и методистки мисионери 
през XIX в.

Вениамин Тимотеев Пеев защитава докторска сте-
пен в областта на руската религиозна философия в НБУ 
(2009 г.). Автор е на публикации в българския и чуждес-
транния периодичен печат, както и на студии и моногра-
фии, между които: Библейското учение за Св. Писание (1988; 
2-ро изд. 1991); Бог, вселената, човекът (1992); Съвремен-
ни богословски системи (от Просвещението до наши дни) 
(„Бъдеще и надежда”, 2009); Жан Калвин. Философско-тео-
логични аспекти на Реформацията („Абагар”, 2011); Хрис-
тиянство и философия: проблемът за сътрудничеството 

(„Абагар”, 2012); Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието („Абагар”, 
2014); Социални и богословски аспекти на Реформацията („Комунитас”, 2017), Харалан и 
Ладин Попови и „Славянската религиозна мисия” („Комунитас”, 2017);  Харалан и Ладин По-
пови в Русенската петдесетна църква 1928–2020 („Рива”, 2022).
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кадри в различни области на обществената дейност. По този начин резулта-
тите далеч надхвърлят обичайната за традиционните школи цел да се под-
готвят предимно служители на църквата с учебни програми, включващи само 
религиозни предмети. Важно е да отбележим още тук, че различните протес-
тантски училища и колежи през XIX в. подготвят основите на „цивилизовани 
християнски институции”2 в една имперска система, характеризираща се с 
ретроградност и нежелание да съдейства за повишаване образователното 
и интелектуално развитие на многонационалното население. Обикновено 
авторите, които разглеждат темата за протестантската пропаганда на 
територията на Балканите, свеждат нейните цели до религиозна дейност, 
отличаваща се с прозелитизъм. Но това е едностранчив подход. Още проф. 
Иван Шишманов, проследявайки в края на XIX в. доста подробно ролята на 
мисионерите от Американския борд по българските земи, изразява мнение-
то, че акцентът върху религиозните мотиви затъмнява „твърде реалните 
заслуги на американските протестанти у нас за развитието на учебното 
дело”. Видният историк на българската просвета и книжовност дава висока 
оценка на протестантската дейност в епохата на Възраждането като един 
от двигателите на „дялото на нашата умствена подбуда”3. 

В настоящата статия ще отделим повече място на появата, развитието и 
оцеляването на протестантските духовни училища в България при всички не-
благоприятни външни и вътрешни обстоятелства и условия. Разглежданият 
период обхваща близо два века, но по-специалният фокус ще бъде поставен 
върху случващото се през ХХ в. с кратко описание на настоящото състояние 
на най-представителната духовно-просветна школа на протестантите в 
България4 – Висшия евангелски богословски институт5 в София. Голяма част 
от посочените данни са почти неизвестни за широката аудитория. Ще бъдат 
направени и съответните анализи на добрите постижения и неудачи, които са 
съпътствали появата и развитието на тази образователна институция, съз-
дадена да удовлетвори нуждата от просвета на протестантското малцин-
ство в нашата родина. Надяваме се един справедливо критичен поглед да спо-
могне за получаването на една обективна картина на разглеждания предмет.

Кратък исторически преглед на протестантските 
образователни инициативи през XIX в. на Балканите

При появата си на територията на Османската империя през XIX в. пър-
вите протестантски мисионери заварват вече утвърдени християнски 

2  Dogan, M. A. „Missionary Schools”. – In: Agoston, G. and B. Masters (eds.). Encyclopedia of the Ottoman Empire, с. 385-8.
3  Шишманов, Ив. Нови данни за историята на нашето Възраждане. Ролята на Америка в българското 
образование. – В: Български преглед, IV:11. С., 1898, с. 54-5. Вж. и Цанов, А. Американските училища в България 
като първи огнища на просвета и култура. – В: Зорница, бр. 12-13 (юбилеен) (8.IV.1931), с. 10.
4  Според статистическите данни от последното национално преброяване през 2021 г. като протестан-
ти са се идентифицирали 69 852 души. Ще отбележим обаче, че броят им може би е значително повече, ако 
съдим по сведенията, които са давани от ръководствата на различните протестантски представител-
ства през последното десетилетие (вж. Колко са протестантите в преброяване 2021. pastir.org/kolko-sa-
protestantite-v- probroyavane-2021/).
5  По-нататък ще използваме абревиатурата ВЕБИ.
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школи, които са плод на католическата пропаганда, продължила около 
три века в Близкия изток. Има сведения, че френските мисионери в Ливан, 
Палестина и Сирия се стремят да привличат и обучават деца и младежи 
от местното население6, които ще бъдат добър пример на своите съна-
родници в религиозен и културен аспект. В стремежа си да избегнат ка-
толическата конкуренция, макар и да основават свои училища в Близкия 
изток7, мисионерите на Американския борд8 насочват внимание към тери-
тории, в които преобладават представители на православното населе-
ние. До края на XIX в. и началото на ХХ в. представителите на Американския 
борд и Презвитерианския борд основават повече от 470 начални, 54 сред-
ни и 4 богословски училища, както и 11 колежа, в които се обучават повече 
от 32 хиляди деца и младежи. Църковната мисионерска общност9 през съ-
щия период отчита отварянето на около 120 училища с повече от 10 000 
обучаеми деца и младежи. Интерес представляват използваните учебни 
програми, които включват часове по история, английски език, литерату-
ра, математика и природни науки, икономика, философия и логика, музи-
ка и др. Обучението се извършва на местното наречие, което означава, 
че преподавателите са изнасяли уроците си на арабски, турски, гръцки, 
арменски и български, а учебниците и помагалата са били превеждани на 
тези езици. Целта на образователните инициативи не е бил прозелити-
зъм на всяка цена, а формирането на умове, характери и добро културно 
ниво, за да могат младите хора да развият своя потенциал за бъдещи 
дейности и професии. Учениците се убеждават, че ако постигнат поло-
жителни резултати, те ще бъдат полезни на себе си, семействата си и 
своите сънародници. Протестантските мисионери проявяват подчер-
тана предпазливост да не насаждат у обучаемите негативно отношение 
към представителите на властта и религиозните институции в своите 
територии. 

Както е известно10, представителите на Американския борд Блис11, Претиман12 

6  Dogan, M. D. Op. cit. 386. До края на XIX в. в Ливан и Сирия са открити ок. 150 училища и йезуитският 
университет „Св. Йосиф” в Бейрут, при което данните сочат, че в тях са обучени повече от половината 
подрастващи в региона.
7  През първите десетилетия на XIX в. са открити детски ясли и училища Ливан и Анадола, както и някол-
ко колежа в по-големи градове, включително и в Истанбул.
8  Англ. American Board of Commissioners for Foreign Missions. Създаден през 1810 г. от конгрегационалисти, 
баптисти, презвитериани и др. протестанти, той насочва вниманието си към Индия, но постепенно се 
фокусира върху християнското население в Османската империя, като първоначалният интерес е към ар-
менската общност (Хол, У. У. Пуритани на Балканите. Нов човек, 2008, с. 19-33).
9  Англ. Church Mission Society. Тази британска мисия възниква през 1799 г. на базата на сформираната 4 
години по-рано Лондонска мисионерска общност, която е дело на няколко протестантски конфесии във 
Великобритания: англикани, презвитериани, конгрегационалисти и методисти. Църковната мисионерска 
общност е организирана само от англикани (Стоянов, Хр. Протестантските мисии в България през XIX в. 
Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски”. Т. XXVI. С., 1981, с. 154-5.
10  Thirty-ninth Annual Report of the Missionary Society of the Methodist Episcopal Church. Vols. 39-40. New York, 1858, с. 
24, 61-3.
11  Д-р Едуин Блис (1817–1892) се подготвя за мисионерска дейност в Дагестан, но съдбата му отрежда 
служение на арменската общност в Мала Азия и българите на Балканите.
12  Уесли Претиман (1821–1901) е енергичен протестантски мисионер, който в самото начало на протестант-
ската пропаганда прави опит да основе вечерно и девическо училища в Шумен през 1862 г. (Стоянов, М. Начало 
на протестантската пропаганда в България. – В: Известия на Института по история, т. 14-15. С., 1964, с. 60).
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и Лонг13 са натоварени да направят мисионерско проучване в Северна България 
през месец октомври 1857 г. за възможността да се развие протестантска 
пропаганда сред българското население.14 През следващите две години в ми-
сионерската дейност по българските земи активно се включват Чарлс Морс и 
Тиодор Байингтън, които основават три центъра в Адрианопол (дн. Одрин), 
Ески Загра (дн. Стара Загора) и Филипопол (дн. Пловдив). Една от основните 
задачи на тези центрове е да провеждат просветна дейност сред българи-
те, която включва издаване и разпространение на книжнина и отварянето 
на училища с преподаване на български език. За целта американските мисио-
нери се залавят с изучаване на местното наречие и дори издават граматика 
на западния български език. В смирненската арменска печатница, открита от 
Британското библейско дружество, около 1837 г. се отпечатва българският 
превод на Новия завет, който е дело на отец Неофит Рилски и Константин 
Фотинов като негов редактор.15 Също така в Адрианопол се отваря миси-
онерска книжарница, където се продават преди всичко екземпляри на този 
превод, както и пропагандни протестантски материали. С издаването на 
Гюлханския хатишериф (1839 г.) и Хатихумаюна (1856 г.), в които се обещават 
по-големи свободи на различните религиозни и етнически групи в границите 
на империята, просветната дейност на американските мисионери през XIX в. 
се улеснява. Сайръс Хамлин (1811–1900) е натоварен от Контролната комисия 
към Американския борд през 1838 г. да съдейства за повдигане образователно-
то ниво на християнските свещенослужители, а миряните трябва да бъдат 
подпомогнати да се научат „да четат, чуват и размишляват”16. Тази задача е 
изпълнена през следващите десетилетия с усилена подготовка на български 
учители, с издаването на учебници и учебни помагала и особено с основаване-
то на различни школи. На мисионерите съдействат някои изтъкнати българ-
ски книжовници. В Смирна, където има печатница с букви на кирилица, излизат 
буквар и няколко учебника, преведени на български език от издадените вече на 
гръцки американски учебници. Сред тях е авторизираният превод „от грече-
ский на славеноболгарский” на американския учебник по география на Уудбъри, 
направен от Константин Фотинов.17 Освен прочутия Робърт колеж, основан 
от американския индустриалец Кристофър Робърт и с първи директор Сайръс 
Хамлин,18 по днешните български земи се откриват няколко средни училища за 
младежи и девойки. Успешно се оказва пловдивското мъжко училище, открито 
13  Д-р Албърт Лонг (1831–1901) се радва на широка популярност още приживе сред много българи през XIX в. 
като мисионер и просветител. Може би най-голямата му заслуга към протестантите у нас е активното 
му участие в подготовката на първия превод на Библията на новобългарски език (изд. 1871 г.), но той е 
известен и като преподавател по естествени науки в Робърт Колеж почти три десетилетия, където 
се подготвят мнозина български педагози, търговци, банкери, лекари и политици в свободна България. В 
прощалното си слово, произнесено на 31.XII.1898 г. пред студентите в колежа, д-р Лонг казва: „Най-добрата 
награда на труда на младите ми години ще бъде да узная, че някои млади българи са били подбудени от тоя 
мой труд към чист и народополезен християнски живот” (Зорница, бр. 12-13, 2).
14  Missionary Herald, LIV (December 10, 1857) 72-6. Хол, У. У., пос. съч. 39.
15  Шишманов, Ив., пос. съч., с. 65-6.
16  Missionary Herald, XXXV, 123-6. Хол, У. У., пос. съч., с.  23.
17  Шишманов, Ив., пос. съч., с. 69.
18  Вж. по-подробно в: Уошбърн, Дж. Петдесет години в Цариград (Спомени за Робърт колеж). С., 1980 и особе-
но монографията на д-р О. Събев Робърт колеж и българите. С., 2015. Колежът е бил факултет към Нюйорк-
ския университет. Абсолвентите получавали бакалавърски степени.
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през 1860 г., което имало и пансион.19 В него се преподавали английски език, ес-
тествени науки (геология, физика и химия), математика (алгебра, геометрия, 
тригонометрия)20 и се изучавала Библията. Първият директор д-р Джеймс 
Кларк (1832–1916)21 притежавал добра геоложка сбирка, с която онагледявал 
своите уроци. Правели се и лабораторни опити по естествените науки (физи-
ка и химия), което несъмнено е било нововъведение в методиката на препода-
ване по българските земи.22 Образователната дейност на Американския борд 
в Пловдив се оценява високо както от местните учители, така и от някои 
градски първенци: Йоаким Груев, д-р Стоян Чомаков и др.23 Макар и критично 
настроен към протестантската пропаганда в пловдивския и подбалканския 
регион, Найден Геров също отчита успеха на мисионерското просветно дело. 
Откриването на девическо училище в Стара Загора през 1863 г. от мисионера 
и възпитаник на „Принстън” Тиодор Байнгтън24 също е положителен знак.25 
В него се записват момичета не само от града и околността, но и от други 
места. В определен момент в пансиона към девическото училище се наста-
нили около 30 девойки. Учебната програма включвала освен изучаването на 
Библията и такива общообразователни предмети като: граматика, числи-
телница (аритметика) и естествени науки (анатомия, физиология, хигиена).26 
Същевременно обаче възникват проблеми на конфесионална основа, за които 
вероятно имал пряка вина вторият директор на старозагорското училище 
Чарлс Морс. Някои родители сметнали, че обучението на децата им в протес-
тантското училище е вредно за традиционната им вяра, и предизвикват 
скандал, в резултат на който бил извършен погром27 над дома на Морс и ста-
ите на мисионерския център. Намесила се турската полиция, взели отноше-
ние към проблема и американският посланик и британският консул и дори се 
стигнало до съдебен процес срещу извършителите на погрома. Морс простил 
на виновниците28, но през 1871 г. на годишния събор на Борда се решило бого-
словско-пастирският курс на пловдивското мъжко училище и старозагорско-
то девическо училище да бъдат преместени в Самоков.29 Така от следваща-

19  Пловдивското мъжко училище е най-старата образователна институция, снабдена с пансион (Бляк, Фл. 
Американският колеж в София. Спомени. С., 1992, с. 12-22; Хол, У. У., пос. съч., с. 49). Според А. Цанов мисионери-
те го наричали „Научно-богословско заведение” (пос. съч.).
20  Учебниците по тези математически предмети са превод от учебници, използвани в американските 
средни училища.
21  Д-р Джеймс Кларк е основател на движението за трезвеност в България (Нейчев, Х. Евангелистите про-
тив алкохола. – В: Зорница, бр. 12-13, 8.IV.1931. 9).
22  Стоянов, Хр., пос. съч., с. 190-1. Със знанието на директора Й. Груев ученици от светската мъжка гимназия 
посещавали часовете в мисионерското училище, в които се правели лабораторни опити (Цанов, А., пос. съч.).
23  Стоянов, Хр., пос. съч., с. 191.
24  Тиодор Байингтън изпълнява ролята на редактор на в. Зорница в продължение на 12 г.
25  Хол, У. У., пос. съч., с. 50.
26  Стоянов, Хр., пос. съч., с. 192.
27  Разбита е вратата, с камъни са изпочупени прозорци и керемиди от покрива на мисионерския дом (Хол, 
У. У., пос. съч. 45; Стоянов, Хр., пос. съч., с. 193).
28  Missionary Herald, LIX, 349.
29  Вж. в. Зорница, бр. 12-13, с. 10; Anderson, R. History of the Missions of the American Board of Commissioners for 
Foreign Missions of the Oriental Churches. Boston, 1872, с. 203. По повод проблемите със старозагорското де-
вическо училище първият му директор Байингтън изразява своето разочарование в едно свое писмо още 
през 1863 г.: „Българите очевидно възнамеряват да получат от нас възможно най-много светски и възмож-
но най-малко религиозни знания” (цит. по: Хол, У. У., пос. съч., с. 50).
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та година в Самоков е поставено началото на протестантската семинария, 
през която преминават някои от най-видните свещенослужители и най-ярки-
те представители на евангелската общност в България.

След освобождението на България (1878 г.) протестантските мисионери про-
дължават активната си просветна инициатива и в други части на нашата 
страна. Открити са мъжка и девическа гимназии в Ловеч (1880 г.), основно учи-
лище и прогимназия в София, американска забавачница в София (1900) и в други 
населени места.30 През 1882 г. американските мисионери откриват богослов-
ско училище в Свищов с двегодишен богословски курс, което прекратява дей-
ността си през 1893 г.31 Видно е намерението на мисионерите да послужат 
успешно на различни възрастови групи, спомагайки за издигане на познава-
телното и нравствено ниво на подрастващите. 

Протестантските мисионери откриват училища и в македонския регион.32 
В Банско са уредени мъжко и девическо училища. В Битоля се основава деви-
ческо училище с пансион за обучаемите, което обаче се сблъсква с антибъл-
гарската пропаганда на сърбите и скоро бива затворено. И при тези образо-
вателни придобивки за българите се урежда отпечатването на учебници и 
учебни помагала на български език, както и брошури в помощ на протестант-
ската пропаганда. Тази дейност не е посрещната еднозначно. Докато част 
от местното население я възприема като добра възможност за просвета на 
подрастващите, православният клир се опасява от отклоняване на българ-
ските вярващи от традиционната им църковна принадлежност.

Въпреки съпротивата от страна на властта и местното население, обектив-
но погледнато, образователната и книжовна дейност на протестантските 
мисионери през XIX в. дават тласък на развитието на просветната дейност в 
Османската империя въобще. В традиционните училища се правят подобрения 
на програмите, като се включват някои общообразователни предмети, които 
се преподават в протестантските училища. Подобрява се и методиката на 
преподаване, като суровите методи на османските учители се смекчават и се 
търси такъв израз на преподаването, който наподобява западноевропейска-
та педагогика. Прилагането на нагледни материали и лабораторни опити за 
онагледяване на теоретичния материал несъмнено допринася за по-трайното 
му усвояване. Протестантските мисионери откриват и печатници, в които 
освен нови преводи на свещените книги на християнството и учебни матери-
али за техните училища се отпечатват и помагала на турски, арменски, гръц-
ки и български език. Пастирско-богословските курсове са друга форма на обуче-
ние, въведена от мисионерите през XIX в. Те са конфесионално организирани и 
удовлетворяват нуждите на методисти и конгрешани от свещенослужители 
в техните църкви. Трябва да се признае обаче, че по съдържанието на учебна-
та си програма те значително отстъпват на сродните семинарии в чужбина и 
30  Фурнаджиев, Д. Какво е допринесло Евангелското движение за България. – В: Зорница, бр. 12-13, с. 5.
31  Цанов, А., пос. съч., пак там, с. 10.
32  Събев, Т. Поглед върху основаването и църковно-народностното служение на Българската екзархия. – В: 
Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски”, т. IX, 9 (1959–60), с. 335.
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на Робърт колеж. Такъв е случаят с едногодишния методистки пастирско-биб-
лейски курс, организиран в Русчук (дн. Русе) през 1874 г. Тук единственият пре-
подавател е мисионерът Фредерик Флокен и учебните предмети са свързани 
с изучаването на Библията по току-що издадения протестантски превод на 
Свещеното писание с много ограничен брой помагала.33

Протестантското образование през ХХ в.

Тук ще включим някои по-малко известни данни за запознатите с историята 
на българския протестантизъм. Новите данни се отнасят до появата и раз-
витието на два института, представени в хронологичен ред: на петдесет-
ниците и на адвентистите. Докато за Самоковското научно-богословско 
училище, което е приемник на Пловдивското мъжко училище, преобразува-
но по-късно в Американския колеж в София34, или за русенското методист-
ко пастирско училище35 имаме богат изворов и коментаторски материал, 
който е изследван задоволително, за т.нар. Библейски институт в Данциг, 
където се обучава първото поколение петдесетни пастори у нас, данните 
са бегло отразени в някои статии и истории на петдесетното движение в 
България, написани от бивши студенти в тази школа. По-долу ще предоста-
вим такива факти, които са почерпени от следствените показания на някои 
от студентите в Данциг през 1948 г. и разкриват една значително по-пълна 
картина за петдесетния Библейски институт, като при това се дава и кри-
тична оценка на образователната система от първа ръка. Също така ще 
се спрем и на опита да бъде запълнена липсата на богословско образование 
в петдесетните среди по време на тоталитарния режим в България за пе-
риода 1944–89 г.

По-горе посочихме, че Самоковското научно-богословско училище продължа-
ва дейността и опита на Пловдивското мъжко училище. В него преподават 
отлично подготвени американски и български учители, които използват 
модерни за времето си методи. Отново педагогическият фокус пада върху 
прилагане на теорията в практическия живот. В Самоков са изградени нови 
сгради с просторни класни стаи, кабинети по естествени науки и спални по-
мещения. Под вещото ръководство на директора д-р Джон Хаус (1845–1936) 
в периода 1880–1890 са построени печатница, в която се издават учебници-
те и помагалата за учениците, както и християнска литература, изградени 
са дърводелски работилници, където те изработват различни предмети и 
след това ги продават на пазара, за да се издържат. По този начин възпита-
ниците на училището придобиват и развиват практически умения за цял 
живот. Учебната програма включва изучаването на двата езика – английс-
ки и български, на различни богословски дисциплини и общообразователни 

33  Пеев, В. Харалан и Ладин Попови в Русенската петдесетна църква (1928–2020), с. 29.
34  Автентична и подробна информация за тези образователни институции има в спомените на Флойд 
Бляк (1888–1983): Бляк, Фл., пос. съч., с. 37-59.
35  Основано през 1874 г. от методисткия суперинтендант Фредерик Флокен с едногодишен пастир-
ско-библейски курс. Вж. по-подробно в: Пеев, В. Харалан и Ладин Попови в Русенската петдесетна църква 
(1928–2020). С., 2022, с. 29-30.
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предмети. Това спомага за много добрата подготовка на бъдещите свеще-
нослужители не само за църковна дейност в различните евангелски деноми-
нации през първата половина на ХХ в., но и за реалния живот. В началото 
на 20-те години възниква идеята Самоковското училище да се трансформи-
ра в известния Американски колеж, който бива изграден в кв. „Горна баня”, 
София. Поради променената социално-политическа обстановка в България 
мисионерският съвет приема решението, че е налице значително подобря-
ване нивото на българското образование и затова „мисионерският тип” 
училища вече не са актуални за нашата страна. Потърсени са ново съдър-
жание и форма на образователната институция.36 Новата философия сре-
ща одобрението на тогавашното правителство и Софийския митрополит 
Стефан.

В Самоковското научно-богословско училище има специализиран пастирски 
курс, който подготвя кадри за свещенодействие предимно в конгрешанска-
та и методистката деноминации. В началото на своята поява петдесетна-
та деноминация също изпраща бъдещите си пастири в тази семинария, но 
скоро търси начини за собствени образователни инициативи. Веднага след 
учредяването на Съюза на евангелските петдесетни църкви в България 
(1928 г.) първият му председател Николай Николов37 въвежда практиката 
на библейски курсове за пастири, библейски работнички и младежи.38 Скоро 
обаче по негова инициатива няколко групи младежи и девойки се насочват 
към гр. Данциг (Гданск)39, където в началото на 30-те години на ХХ в. се от-
крива петдесетна школа, определяна от основателите ѝ като Библейски 
институт.40 За разлика от протестантските учебни заведения за българи 
през XIX в., тази образователна институция е тясно специализирана като 
богословска школа. По данни на един от студентите по онова време – Йончо 
Дрянов – преподавателите са предимно чужденци.41 Единственият българ-
ски преподавател е Н. Николов. Учебната програма включва изучаването на 
английски език, библейските книги, догматика, благовестителско служение 
и др. Основната цел на обучението е бъдещите пастири и библейски работ-
нички да бъдат подготвени за духовната си дейност в новата политическа 
обстановка в Европа след Първата световна война и болшевишкия метеж 

36  Бляк, Фл., пос. съч., с. 16-17.
37  Пастир Николай Николов (1900–1964) следва една година право в Софийския университет. Получава ду-
ховно образование в Библейското училище „Ветил” в Нюарк (САЩ). През 1956 г. защитава докторска сте-
пен в Нюйоркския университет с дисертацията „Богомилството: Изследване на българската ерес като 
израз на принципа на пуританството”. Николов е вторият директор на „Библейския институт” в Данциг 
за периода 1935–1938).
38  Вж. Протокол №1 на Изпълнителната комисия на при Общия съвет на Еванг. петд. църкви в Бълга-
рия (19.VIII.1929) 3. Пеев, В. Библейските курсове за пастири на СЕПЦ и богословското образование (http://
protestantstvo.com/read/3594 ). 
39  Вж. Кинарева, Д. Библейският институт в Данциг. – В: Благовестител, год. IX, 1937, кн. 9–10, с. 596.
40  Този „институт” е основан от Руската източноевропейска мисия. Местоположението на петдесетна-
та школа е нарочно избрано в Данциг, за да се приемат кандидати от Полша, Украйна и Русия, но поради 
политическите пречки, създадени от съветското правителство, интересът е насочен впоследствие към 
младежи и девойки от други страни като: Германия, Полша, Чехословакия, Унгария, България (вж. по-под-
робно в: Пеев, В. Харалан и Ладин Попови и „Славянската религиозна мисия”. С., 2019, с. 174 и сл.; същият. 
Харалан и Ладин Попови в Русенската петдесетна църква (1928–2020). С., 2022, с. 76-80).
41  „Показания на Йончо Н. Дрянав (25.Х.1948 г.)” (АКРДОПБГДСРБНА, II сл.д. а.е. 2276, т. XVIII, л. 40-1).
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в Русия, вследствие на който се установява идеологията на войнстващия 
атеизъм. Преподавателят Густав Шмид напомня на своите слушатели, че 
те не бива да подценяват атеистичната пропаганда, и пророчески преду-
преждава, че „мнозина могат да страдат за делото Божие в страната си”. 
Друг преподавател, Густав Киндерман, напомня случая с трагичната съдба 
на пионера на петдесетното учеие в България и Русия Иван Воронаев42, кой-
то по това време е заточен в ГУЛаг поради благовестителската си дейност. 
Този преподавателски подход не цели да уплаши обучаемите, а да им даде ре-
ална представа за негативните реакции, които ги очакват, като спомог-
не за изграждане на твърди и самопожертвователни характери. Видно е, 
че философията за духовното образование в тази просветна институция 
е имала преди всичко практическа насоченост. Без да има претенциите на 
учебно заведение с висок образователен ценз43, Библейският институт в 
Данциг предлага в някои отношения полезни духовни знания и развитието 
на адекватни практически умения. Възпитаниците му се отдават на актив-
на и сравнително успешна благовестителска дейност при завръщането си в 
България. За своето време тяхното богословско ниво е задоволително.

Църквата на адвентистите на седмия ден също чувства необходимостта 
от създаването на своя образователна институция.44 През 1948 г. сградата 
на детското летовище в гр. Своге45, открито 12 години по-рано, се предоста-
вя на новооснования Духовен институт за подготовка на пастири с 6-месе-
чен срок на обучение с пръв директор пастир Стефан Константинов46. През 
1950 г. на същото място се събират ученици от горния гимназиален курс на 
светското образование у нас, които не могат да продължат в държавните 
училища поради стриктното спазване на съботата като духовна почивка. 
Освен общообразователните предмети се изучава и Библията. Тази просвет-
на дейност на Института и средното училище обаче е преустановена през 
1954 г. под натиска на тоталитарната власт в България. Имотът е конфис-
куван. Централната административна сграда е върната на адвентистите 
след политическите промени през 1989 г. Дейността на Духовния институт 
е подновена едва през 2005 г. с 4-годишен курс на обучение, като първона-
чално занятията се провеждат на ул. „Екзарх Йосиф” №64 (София) с пръв ди-
ректор пастир Агоп Тахмисян. От 2008 г. Адвентната школа е преместена 
в новата административна сграда на ул. „Цветан Минков” №11 с 3-годишен 
курс. Директори са последователно пастир Венцислав Панайотов и д-р Емил 

42  Пастир Иван Воронаев (1886–1943?), по произход руснак, тръгва от САЩ за болшевишка Русия с убежде-
нието, че трябва да пропагандира петдесетното учение там. На път за родината си спира в гр. Бургас, 
докато чака да получи виза, и проповядвайки в местната конгрешанска общност, слага началото бъде-
щата петдесетна деноминация в България. След пристигането си в Русия основава редица петдесетни 
общности, но е арестуван от болшевишката власт и умира в заточение при неизвестни обстоятелства 
(Донев, Д. Живот и служение на Иван Воронаев. Силистра, 2015, с. 5-32).
43  Повечето обучаеми в „Библейския институт” в Данциг нямат завършено средно образование, а някои са 
едва с основно образование (вж. Протокол № 16, 9.Х.1931. Протоколна книга на Изпълнителната комисия ..., с. 36).
44  Данните за историята на Адвентния институт ми бяха любезно предоставени от д-р Емил Гаджалов, 
негов директор за периода 2010–2018. 
45  Пионери на това дело са: Алфред Томас, Карл Золман и Коста Въввъзов.
46  Пастир Стефан Константинов е секретар на Адвентния съюз и издател на сп. Вестител на истината 
(Голубич, М. История на християнската църква от I до ХХ век. С., 1999, с. 392-3).
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Гаджалов. Студентите са от двата пола. Изучават се библейски предмети, 
библейски и съвременни езици, исторически дисциплини, екзегетика, дог-
матика, омилетика и др. Същевременно се подготвят кадри за нуждите на 
Адвентния съюз в западноевропейски адвентни семинарии като: Фриденсау 
(Германия), Богенхофен (Австрия) и Колонж (Франция).

Духовното образование в СЕПЦ по време на тоталитарния 
режим

След затварянето на Американския колеж през 1942 г.47 и идването на кому-
нистическата власт48 всяка възможност за квалифицирана подготовка на 
евангелски свещенослужители в родината става невъзможна. „Пасторският 
процес” (февруари-март 1949 г.) не само обезглавява евангелските църкви, 
членуващи в духовната организация Обединени евангелски църкви (ОЕЦ), 
която съдейства активно за обучението на бъдещите служители у нас или 
в чужбина, но показва нагледно намерението на режима да унищожи всяка 
форма на духовна дейност, особено образователната. Дирекцията на веро-
изповеданията не допуска назначаването на евангелски проповедници със 
светско висше образование, а желаещите да придобият духовно образова-
ние не могат да постигнат това поради липсата на протестантски школи в 
България. Затова опциите тогава са били главно две: евангелските младежи 
да се запишат в православната семинария в Черепиш и в Духовната академия 
„Св. Климент Охридски” в София или да търсят обучение в кратки открити 
или нелегални курсове, които не дават никакъв ценз.

В Духовната академия в началото на 70-те години на миналия век имаше едва 
двама младежи евангелисти, които бяха от петдесетните среди. В края на 
това десетилетие вече се обучаваха един конгрешанин, двама баптисти и 
трима петдесетници.49 През следващото десетилетие се записаха още ня-
колко мъже от евангелски произход. Това показва, че нуждата от просвете-
ни евангелисти бе станала твърде осезаема, но тяхното духовно обучение 
не беше насърчавано от деноминационните им ръководства. В повечето 
случаи тези студенти бяха взели лично решение да потърсят по-задълбоче-
ни духовни знания в една просветна институция, в която преподаваха ви-
сококвалифицирани преподаватели, а ректорите и академичният съвет на 
Академията проявяваха благосклонност към кандидат-студенти еванге-
листи. Въпреки пречките, които държавните институции преди 1989 г. по-
ставяха пред младежите, завършили Духовната академия, повечето от тях 
се изявиха впоследствие като мислещи и успешни духовни водачи в своите 
евангелски деноминации.

Необходимо е да кажем някои неща за опитите да се подсигурят подходящи 
учебници и да се провеждат библейски курсове по времето на тоталитарния 
47  Тогавашното българско правителство е принудено да преустанови дейността на колежа поради обявя-
ването на война от САЩ на България. Половин век по-късно училището отново отваря врати за ученици.
48  Бляк, Фл., пос. съч., с. 97-114.
49  Тези данни са по спомени на автора.
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режим. Поради ограниченията от страна на комунистическата власт и 
липсата на подготвени преподаватели те бяха рядко явление на официал-
но ниво. За да бъдат провеждани такива курсове, се следваше сложна про-
цедура за искане на разрешение от Комитета по религиозните въпроси към 
Министерството на външните работи, при което се намесваха и службите 
на Държавна сигурност. Тук ще цитираме един документ в архивите на ДС, 
който се отнася до опита на члена на Съюзното ръководство на евангелски-
те петдесетни църкви пастир Георги Тодоров50 да подготви преводни учеб-
ници по догматика и омилетика за нуждите на петдесетните проповедници. 
Този факт е донесен на Шесто управление, отдел трети на ДС и инициати-
вата е осуетена.51 Едва през 1983 г. бе проведен четиридневен (3–6 октом-
ври) библейски курс за пастирите и проповедниците на СЕПЦ.52 Той бе воден 
само от двама лектори: Иван Зарев (догматика и омилетика) и Вениамин Пеев 
(библейска херменевтика). На слушателите бяха раздадени циклостилни бро-
шурки с изнесените лекции. Отзивите бяха много положителни.

По-значими – с оглед на своята далечна перспектива – бяха нелегалните биб-
лейски курсове през 80-те години на миналия век, които положиха началото 
на две от възникналите протестантски учебни заведения в България след 
политическите промени.53 Идеята за тяхното провеждане принадлежи на 
няколко млади евангелисти от баптистката, петдесетната и конгрешан-
ската деноминация, които бяха тясно свързани с дейността на Виенската 
християнска мисия International Literature Associates с управител Марш Мойл. 
Чрез тази мисия започна интензивното издаване на християнска книжнина, 
която се превеждаше у нас и ръкописите се отпечатваха в чужбина. Целта 
беше книгите по актуални за времето си теми54 да подпомогнат провеждане-
то на нелегални библейски курсове в България. Първите сбирки с участието 
на български евангелисти се реализират през 1978 г. в баптистките църкви 
в Краков (Полша) и Будапеща (Унгария) с преподаватели Стив Олсън и Марш 
Мойл.55 Следват периодични занятия с тези и други преподаватели (Майкъл 
Джонсън, проф. Ралф Алекзандър и др.) в частни жилища във Варна (1981 г.), 
София и Русе (1982 г.). Мисията на Марш Мойл издаде няколко популярни сред 
българските евангелисти заглавия: Послания към галатяните и към римляните 
на Пол Помървил, Познаването на Святия Бог на Ейдън Тоузър, Познаването на 

50  Пастир Георги Тодоров Генчев (1926–1984) е един от най-дейните сътрудници на Славянската религиоз-
на мисия (Стокхолм, Швеция), ангажирана през втората половина на ХХ в. с нелегалното разпространение 
на Библии и християнска книжнина в страните на комунистическия блок. Чрез емисари на тази мисия той 
урежда доставянето на спиртокопирна машина за издаване на християнска литература, включително и 
учебници. Арестуван на 6 март 1979 г., той е осъден заедно с още петима петдесетници за своята нелегал-
на дейност и изтърпява ефективна присъда от две години и половина. Уволнен е като свещенослужител 
от марионетното ръководство на СЕПЦ. Води се на оперативната разработка в ГДОР „Лентяй” и Ф. III–
РАЗ-4712 (АКРДОПБГДСРСБНА).
51  „СВЕДЕНИЕ ОТНОСНО: Решение на съюзното ръководство на петдесетната секта (22.III.1979)” (ГДОР 
„Клеветници”, т. VI, л. 133-4, АКРДОПБГДСРСБНА). Вж. Пеев, В. Харалан и Ладин Попови и „Славянската религи-
озна мисия”, с. 400.
52  Вж. Пеев, В. Харалан и Ладин Попови в Русенската петдесетна църква (1928–2020). 197.
53  Пак там, с. 221.
54  Авторите бяха от различни християнски конфесии: лютерани, баптисти, методисти и католици.
55  По данните на Румен Папратилов (Интервю с Румен Папратилов, 20.IV.2021).
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Бога на Джеймс Пакър и мн. др. Завършилите тези нелегални библейски кур-
сове в България бяха сред основателите на евангелските институти в Русе 
и София, които възникнаха в началото на 90-те години на миналия век у нас. 
Също така тези хора поставиха началото и на първото протестантско из-
дателство „Нов човек” с пръв мениджър Румен Папратилов. Последвалите 
години, характеризиращи се не само с нарастващ духовен ентусиазъм, но и с 
разделителни тенденции в религиозната сфера, доведоха до създаването на 
голям брой деноминационно обусловени духовни училища с по-ниско образова-
телно ниво.

Русенският библейски институт и ВЕБИ

В началото на 1990 г. при една от срещите на автора на настоящата ста-
тия с Марш Мойл във Виена бе обсъдена идеята за започването на открито 
обучение на българските евангелисти в България, което да сложи началото 
на една протестантска образователна институция. От страна на мисията 
предстоеше да се изпратят преподаватели, които заедно с подготвени за 
целта българи трябваше да предприемат необходимите стъпки за официа-
лизиране на протестантски Библейски институт. При очертаващата се 
благоприятна политическа обстановка тогава беше видно, че такава идея 
би получила положителен отклик сред българската общественост и новопо-
явилите се политически организации. В Русе, където бе функционирал един 
от центровете на нелегалните библейски курсове в близкото минало, бе по-
дета инициативата за реализацията на този проект.56 В края на лятото на 
1990 г. група младежи от местната Евангелска петдесетна църква започнаха 
да събират подписи на главната улица в подкрепа на идеята за откриване-
то на Библейски институт. Бяха събрани повече от 4000 подписа на русенци. 
Новосъздаденият Форум за демократично възраждане в Русе също подкре-
пи тази идея и започна процедура по предоставяне на обществена сграда 
за редовно и задочно обучение на студенти от цялата страна.57 След като 
инициативата придоби широк граждански отзвук, въпреки съпротивата на 
някои представители на Доростоло-Червенската митрополия58 бе подсигу-
рена сграда59 за временно ползване от администрацията и студентите на 
новата богословска школа, която бе първа по рода си в новата история на 
християнството в нашата страна. От ситуацията се възползва новосъзда-
деното сдружение „Нов живот” в Русе, което се ангажира с администриране-
то на Библейския институт.

Отначало учебната програма бе определена от преподавателите на 
Виенското баптистко училище за чужденци, които бяха участвали в нелегал-
ните библейски курсове в трите центъра преди 1989 г. Предметите напълно 

56  Вж. Пеев, В. Харалан и Ладин Попови в Русенската петдесетна църква (1928–2020), с. 220-38.
57  Василева, Кр. Ще има ли сграда за Библейски институт в Русе? – В: Утро, бр. 45 (2.Х.1990), с. 4.
58  Пеев, В. Харалан и Ладин Попови в Русенската петдесетна църква (1928–2020), с. 224-5.
59  По политически причини ВрИК на Общинския съвет в Русе, в която през 90-те години водеща роля иг-
раят структурите на СДС и Форумът за демократично възраждане, предоставя сграда, към която имат 
претенции местните социалисти.
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съответстваха на евангелските предпочитания към изучаването на биб-
лейските книги и теми. Впоследствие към придобилия известност и в чуж-
бина Русенски библейски институт проявиха интерес и преподаватели, при-
надлежащи към американската петдесетна организация „Асамблеи на Бога”. 
Чрез тях, както и от други организации със сродна догматическа система, 
се осъществи цялостното спонсориране на образователната дейност и по-
дсигуряването на преподавателски състав. Поради това преподавателите, 
партниращи си с Виенската мисия, напуснаха института и с помощта на 
български баптистки пастири положиха основите на нова богословска шко-
ла – Библейска академия „Логос”, която се сдоби със собствена сграда в квар-
тал „Княжево” (София).

Русенският библейски институт започна своята образователна дейност с 
голям ентусиазъм. В местната преса последваха възторжени статии за но-
вото духовно учебно заведение, което се представяше като „гордост” за ру-
сенската общественост, защото в него преподават изтъкнати чужденци с 
международна известност. Във в. Утро можем да прочетем гръмкото обе-
щание, че „създаването на Библейски институт в Русе ще доведе тук едни 
от най-изтъкнатите европейски умове, които ще спомогнат за духовното 
пробуждане на народа ни”.60 Привлечени от шумната реклама, отначало в 
Библейския институт се записват около 250 души в редовна и задочна фор-
ма на обучение, защото администрацията обещава постигането на „бака-
лавърска” и „магистърска” степен на духовно образование.61 Един обективен 
поглед на учебната програма обаче не би подкрепил оптимизма на реклама-
та. Главната книга на Русенския библейски институт за периода 1990–1994 
година62 показва, че курсовете са провеждани хаотично, без никаква систем-
на организация. По едно и също време студентите са слушали дисциплини 
по Стар завет, Нов завет, музика и т.н. Не е спазено нормалното изисква-
не учебните предмети да се групират по богословска област, придвижвай-
ки се от теоретичното поле към придобиването на практически умения. 
Причина за това безредие е пристигането на някакъв преподавател от 
чужбина, който може да бъде използван само за времето, което е отделил да 
пребивава в Русе. Налице е голямо и безконтролно текучество. Хорариумът 
на преподаваните дисциплини е недостатъчен. Самото съдържание на кур-
совете, водени от чужденци, се намалява с 50% поради необходимостта от 
превод на български език, който не може да бъде определен като напълно ко-
ректен, защото се прави от неспециалисти в богословската област. Между 
темите и тезите на преподавателите понякога липсва синхрон. Някои пре-
подаватели робуват на догматическата си предпоставеност и това лиша-
ва съответния курс от академичност и безпристрастност. Претенциите 
за придобиване на висок ценз от възпитаниците на Библейския институт 
не намират оправдание поради факта, че тази образователна институция 
не получава статута на ВУЗ, а и самите чуждестранни преподаватели в 

60  В. Утро, бр. 22 (30.VIII.1990), с. 1.
61  Пак там, бр. 175 (11.IX.1991), с. 1.
62  Препис от Главната книга на Библейския институт в Русе (1990–1994).
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огромната си част не са хабилитирани. Само няколко души от тях имат док-
торски степени в своите области63, а от българските преподаватели никой 
няма квалификацията за преподавател във ВУЗ64. Видно е, че при такъв не-
квалифициран преподавателски състав не може да се получат качествени 
резултати в обучението.

Поради факта, че администрирането на Библейския институт в Русе за 
краткия период от неговото съществуване е било несъмнено некомпетент-
но и неоправдано претенциозно, бързият му крах се оказва неизбежен. За 
това обаче има не само субективни, но и обективни причини. Политическата 
обстановка в страната и на местно ниво бързо се променя. С падането на 
СДС от власт в края на 1992 г. в общественото пространство се очертават 
неблагоприятни тенденции за дейността на евангелските църкви изобщо. 
Надига се грозната вълна на хули и закани срещу „сектите”, чиито активисти 
са обвинявани в липса на патриотизъм, в корупция и нанасяне на щети върху 
здравето на младежи и възрастни. Дори публично са порицани действия на 
православни представители, които се тълкуват от фанатично настроени 
дописници като несъвместими с идеята за патриотизъм и лоялност към пра-
вославната вяра.65 Русенският в. Утро, който доскоро е рекламирал дейност-
та на Библейския институт със суперлативи, в периода 1993–1994 г. дава на 
драго сърце платформа за злостни публикации срещу местните евангелски 
църкви и учебното заведение. Открито се апелира за „забраната на секти-
те” като най-неотложната политическа задача на новото правителство.66 
Тази атака съвпада с радикални промени в Русенската митрополия, където 
постепенно е сломена съпротивата на алтернативната митрополия и се 
утвърждава новият митрополит Неофит.67 Укрепването на епархията, коя-
то от няколко години е разкъсвана от вътрешни вражди, като че ли е пред-
поставка да се формира у русенската общественост нарастващо критично 
отношение спрямо всякакъв вид дейност на евангелистите в крайдунавския 
град. Това се отнася както до църковните богослужения, така и до инициа-
тиви на новосъздадените благотворителни дружества, изявили се с мащаб-
ни евангелизации, благотворителна дейност и др. Парламентът приема нов 
Закон за лицата и семействата, по който са били регистрирани редица хрис-
тиянски дружества и фондации и според чл. 133, ал. 1, пар. 1 повечето еванге-
листки организации не могат да се пререгистрират. Под ударите на новия 
закон попада и Библейският институт в Русе.68 

63  Тук можем да споменем: д-р Секуейра, д-р Уестън, проф д-р Ст. Дурасов, д-р Ян Хол и д-р Т. Кунс.
64  Само двама от тях са били преподаватели в средни учебни заведения.
65  Авторът Ив. Загорков преиначава присъствието на синия депутат о. Стефан Стефанов на открита 
сбирка в регионалната библиотека „Любен Каравелов” по повод представяне на книгата Заблудата: в как-
во вярват сектите и култовете, издадена от протестантско издателство, определяйки го като „благо-
словия” над евангелистите (В. Утро, бр. 97, 28.IV.1994, с. 1, 2). На тази медийна манипулация реагира остро 
директорката на библиотеката Ж. Калинова, посочвайки нуждата от правилно разбиране на появата, 
развитието и влиянието на религиозните явления и дейности в началото на 90-те години (пак там, бр. 98, 
29.IV.1994, с. 1).
66  В. Утро, бр. 83 (12.IV.1994), с. 4.
67  В. Утро, бр. 76 (4.IV.1994), с. 1.
68  В. Утро, бр. 181 (8.VIII.1994), с. 1; вж. и бр. 65 (21.III.1994), с. 1, 7.
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Изгубил авторитета си на „общополезна” образователна институция, 
Библейският институт се превръща в прицел на унищожителна критика. 
Дори журналисти на в. Утро, които са подкрепяли идеята за него, сега пос-
тавят под съмнение неговата легитимност и полезност. Особено силна по 
своето звучене е статията на П. Иванова, озаглавена „Библейският инсти-
тут предаде Богу дух”.69 Авторката посочва като причини за краха на духов-
но-образователната институция авторитарното управление на дирек-
тора В. Димитров и неговата некомпетентност да провежда сполучлива 
финансова политика. Нейният извод е, че директорът е причината „една 
след друга да се разпадат всичките институции, в които той бе обсебил 
ръководните постове”. Както посочихме по-горе обаче, освен субективния 
фактор са налице и обективни неблагоприятно развиващи се обстоятел-
ства, довели до преустановяване на дейността на Библейския институт 
в Русе през 1994 г.

Още преди публичното оповестяване на провала на Библейския институт 
централното ръководство на СЕПЦ прави анализ на случващото се там. 
На своето заседание на 19–21 януари 1994 г. в присъствието на представи-
телите на американските „Асамблеи на Бога” Боби Бирд и Джери Маккала са 
установени редица слабости в администрирането на института. Взето 
е решение просветната дейност в крайдунавския град да бъде преуста-
новена и студентите от редовната програма на Библейския институт 
да се преместят в сградата на ИПКК „Пушкаров” (София), а курсовете по 
задочната програма да се провеждат в гр. Хисар.70 След построяването 
на масивната сграда на ул. „Паскал Тодоров” №2 в София Библейският ин-
ститут се установява там. През 1999 г. той се обединява с други евангел-
ски школи, за да се образува Висшият евангелски богословски институт 
(ВЕБИ), в който Библейският институт фигурира като Петдесетен фа-
култет.71 Понастоящем ВЕБИ се състои от два факултета – на СЕПЦ (в 
София) и ОБЦ (в Банкя). Институтът е член на международната образо-
вателна организация European Council for Theological Education (ECTE). От 
своето създаване досега тази протестантска образователна институ-
ция е била алма-матер на около 400 мъже и жени, които в една или друга 
степен са се включили в църковни и обществени дейности. Учебният 
план на ВЕБИ е приготвен от квалифицирани евангелски преподаватели 
и бе одобрен от Министерския съвет през 2000 г. От 2004 г. стартира 
задочна форма на магистърската програма „Пастирско консултиране”. 
Преподавателският състав е сформиран от малко на брой чужденци и 
група от български преподаватели с докторски степени в своите богос-
ловски области. Академичният съвет на ВЕБИ издава годишник с научни 
публикации на своите преподаватели в сътрудничество с колеги от бъл-
гарски и чуждестранни университети. Организират се и научни конферен-
ции по актуални теми и годишнини: 95-годишнината от създаването на 
69  В. Утро, бр. 114 (19.V.1994), с. 2.
70  Данните от заседанието ми бяха любезно предоставени от д-р Таня Петрова с позволението на пред-
седателя на СЕПЦ, пастир Иван Врачев.
71  Днес освен него има и факултет на Обединени Божии църкви, който се помещава в гр. Банкя.
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СЕПЦ, 500-годишнината от началото на Реформацията в Германия, 70- и 
40-годишнината от съдебните процеси срещу видни български евангелис-
ти и др. Докладите от тези конференции бяха публикувани в специални 
юбилейни издания. Преподаватели на ВЕБИ направиха и критично издание 
на История на евангелските петдесятни църкви в България (1920–1976) на 
пастир Йончо Дрянов.

В заключение трябва да подчертаем, че от самата си поява по българските 
земи до днес протестантската дейност е тясно свързана с просветата. 
Приносът на мисионерите на Американския борд в сферата на образова-
нието за Османската империя през XIX в. се отчита от немалко съвременни 
изследователи. Ханс-Лукас Кизер смята, че те „са ускорили промотиране-
то на западните модели в образованието, здравеопазването и стандар-
та на живот”72. Положителното влияние на чуждестранните мисионери 
се отчита и от сериозни историци на родната ни култура в епохата на 
Възраждането. Проф. Иван Шишманов е един от първите коментатори, 
който признава положителното въздействие на Американския борд върху 
просветното дело преди Освобождението, като дори упреква в прекомер-
на скромност д-р Илайас Ригс за неговата оценка по тази тема.73 Според А. 
Цанов просветната дейност на американските мисионери има и положи-
телна социална роля. Тя се изразява не само в допринасянето „дух за напре-
дък в науката”, но и „в по-правилен социален живот към истинска полити-
ческа свобода”.74 Покойният професор по църковна история в Богословския 
факултет на Софийския университет Христо Стоянов въпреки някои ос-
нователно критични забележки към протестантите подчертава в своята 
студия Протестантските мисии в България през XIX в., че учебно заведение 
като Робърт колеж оказва благотворно влияние върху много важни сфери на 
българското общество през XIX в. Интерконфесионалният колеж изиграва 
ролята на „Alma Mater на българските държавници” след Освобождението. В 
него се обучават някои от най-успешните бъдещи педагози, писатели, юр-
исти, лекари”75. Девическото училище в Стара Загора изиграва ролята на 
инкубатор на учителки в много граждански училища по българските земи. Те 
отнасят със себе си семената на западното знание, умения и морални прин-
ципи. Разбира се, с новите политически промени и образователни тенден-
ции в новата българска държава влиянието на протестантските училища 
постепенно намалява и те се превръщат в тясно конфесионални школи, 
подготвящи преди всичко духовни служители в обсега на евангелските де-
номинации. Примери за такива средища имаме в Самоковската семинария и 
Библейския институт в Русе, чийто приемник е ВЕБИ днес. Затова трябва 
да подчертаем, че всеки опит протестантските училища в по-късен етап 
да се представят като значими изобщо за образователното дело в България 
е неоправдано претенциозен и дори манипулативен. Правилният подход за 

72  Kieser, H.-L. „Mission as Factor of Change in Turkey (nineteenth to first half of twentieth century)”. – In: Islam and 
Christian Relations, vol. 13, No 4 (2022), с. 404. 
73  Шишманов, Ив., пос. съч., с. 71-8.
74  Цанов, А., пос. съч.
75  Стоянов, Хр., пос. съч. Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски”, т. XXVII. С., 1982, с. 157-8.
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една обективна преценка според нас се състои в чувствителността към 
дадения исторически, политически и културен контекст, в който се поя-
вяват или продължават да функционират протестантските учебни заве-
дения. Необходимо е коментаторите да се съобразяват и с неоспоримия 
факт, че протестантската дейност през последните два века се осъщест-
вява като изява на религиозно малцинство в нашата страна и затова само-
оценките трябва да бъдат скромни и справедливи. Обективността изис-
ква не само посочването на положителните аспекти, но и равнозначната 
доза самокритичност.
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Сандра Керелезова 

БРАЙДА, ТЕОДОРА, ТЕОФАНА 
За канонизацията на св. Теофана (царица Теодора 
Търновска) от Румънската православна църква 

Драматичната съдба на българската царица Теодора Търновска, живяла 
през XIV в. може да послужи за сюжет на завладяваща художествена история. 
Разбира се, в центъра на която би бил епизодът за отхвърлянето ѝ от цар 
Иван Александър, който се влюбва в еврейката Сара и разтрогва брака си с ца-
рицата след 20-годишен съпружески живот. Теодора е заменена със Сара, коя-
то – от своя страна – е кръстена в християнската вяра и приема също името 
Теодора. Неслучайно самият Вазов ни въвлича в наелектризиращата сцена на 
срещата между Сара и Теодора в пиесата си „Към пропаст”. И макар в „прием-
ствеността” на името Теодора сякаш да прозира желанието на царя споме-
нът за първата му съпруга постепенно да избледнее в паметта на неговите 
поданици, това не се случва. Тя остава в съвестта на народа си като жена с 

Св. Теофана, изобразена от румънския ико-
нограф Костел Олърян. Снимка: Канцелария 
на Св. синод на Румънската православна 
църква
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непоклатима вяра, ктиторка на манастири, пример на смирение и милосър-
дие. Още преди царският двор да се премести в Търново през 1331 г., докато 
нейният съпруг все още е деспот на Ловеч, под нейното покровителство е 
основано училище и книжовна школа, в която са се преписвали и превежда-
ли ръкописи от Света гора и Константинопол, разпространявани из целия 
Християнски изток. Годините на пребиваването ѝ в Търново се свързват с 
разцвет на християнската просветителска дейност. Един от писмените па-
метници от този период е българският превод на византийската Манасиева 
хроника. В добавените към превода текстове, свързани с българската исто-
рия, е увековечен и скръбният образ на самата царица Теодора над смъртния 
одър на нейния син Иван Асен, загинал в битка с османците. 

След разтрогването на царския брак Теодора приема монашество под име-
то Теофана. Неслучайно тя избира за своя небесна застъпница византийска-
та императрица св. Теофана, живяла през IX в., съпруга на император Лъв VI 
Философ. По това време именно в Търново се е съхранявала частица от мо-
щите на светицата, почитта към нея сред българите е била особено силна, 
а св. Патриарх Евтимий написва служба за нея. Българската царица Теодора 
със сигурност е била завладяна от аскетичния образ на света Теофана (за 
нея е било известно, че е предпочитала да спи на постелка на пода вместо 
на легло). В контраст със суетата и пищността на дворцовия живот, им-
ператрицата се е обличала много скромно и е обхождала най-бедните и бол-
ните сред своите поданици, запомнена e в традицията като чудотворка. 
Един детайл от житието ѝ обаче вероятно я прави духовно още по-близка в 
сърцето на доскорошната българска владетелка: известно е, че само някол-
ко години след като става императрица, Теофана се оттегля в манастир и 

Русенският митрополит Наум произнася слово по случай канонизацията на св. Теофана в Букурещ 
на празника на светите Константин и Елена, 2022 г. Снимка: в. Lumina
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така освобождава пътя за отдавнашната фаворитка на императора – Зоя 
Зауцена, която скоро става неговата втора съпруга. 

Съдбата на св. Теофана, след като приема монашество, в голяма степен е обвита 
в тайнственост. Според преданията тя се оттегля в манастир край Търново, 
а след това се премества в Алботинския скален манастир във Видинското 
царство (на което синът ѝ Йоан Срацимир става владетел). От този период 
датира Бдинският сборник (1359–1360), съдържащ жития на светици и описа-
ние на светите места в Йерусалим, съставен по заръка на Видинската царица 
Анна, съпруга на сина на св. Теофана, а също и нейна племенница. 

Твърди се, че Теофана предава Богу дух на преклонна възраст, след 90-ата си 
годишнина, къде обаче се покоят мощите ѝ, не е известно. Но въпреки фраг-
ментарността на историческите свидетелства паметта за смиреномъд-
рата царица и монахиня се пренася през вековете, за да стигнем до 2022 годи-
на, когато Светият синод на Румънската православна църква взема решение 
тя да бъде причислена към сонма на светиите. Известно е, че тя е с румънски 
произход – дъщеря е на основателя и първи владетел на Влахия Йоан Басараб. 
Според някои тълкуватели обстоятелството, че след отхвърлянето ѝ от 
царя тя не се завръща при своя баща (което би усилило гнева срещу българ-
ския цар), е също акт на смирение и съзидателен избор, плод на нейната хрис-
тиянска съвест. 

През май 2022 г. в тържественото богослужение по провъзгласяването на ней-
ната канонизация в Букурещ взеха участие и двама български митрополити, в 
чиито епархии света Теофана е оставила благодатни следи – Русенският митро-
полит Наум и Видинският митрополит Даниил. 

Румънският патриарх Даниел провъзгласява тържествено канонизацията на св. Теофана,  
21 май 2022 г. Снимка: Basilica.ro
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Специално за Християнство и култура 
Русенският митрополит Наум споделя 
своите размисли по повод канонизацията: 
„Радостни сме от факта, че света царица 
Теодора беше канонизирана от Румънската 
православна църква, която я прослави по-
добаващо, което ние пропуснахме да сто-
рим, наред с много други значими неща през 
последните десетилетия. За съжаление, 
сякаш не умеем да ценим своето богато ис-
торическо минало, което всъщност може 
да бъде един реален коректив в съвремие-
то ни. Разбира се, новопрославената све-

та Теофана ще има винаги запазеното си място в църковната ни и народностна 
памет, оставайки нашата „Теодора, благочестивата царица на великия цар Йоан 
Александър, приела монашеския ангелски образ под името Теофана”, на която в ста-
робългарската версия на Синодика на Неделя православна винаги ще се пее „вечна 
памет”. Защото православният български народ не може да забрави добрините ѝ и 
всичко онова, което тя с толкова много любов е сторила за него. Винаги ще се пом-
нят всеотдайните ѝ грижи за книжовното и културното развитие в Търновското 
царство, нейното активно ктиторство в полза на храмовете и манастирите из 
диоцеза на Търновската патриаршия, включително и в полза на Басарбовския скален 
манастир в богохранимата ни Русенска епархия, заедно с всичко онова, с което тя е 
допринесла за мисията на светата Църква и още по-силното утвърждаване на хрис-
тиянството по нашите земи. В храма „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” 
на Ивановския скален манастир „Св. Арх. Михаил” се намира, макар и силно повреден, 
ктиторски образ на св. Теофана Басараб. Именно там на 28 октомври 2022 г. беше 
отслужена и първата св. Литургия в прослава на новата светица”. 

В календарчето на Българската православна църква за 2023 г. вече е включено и 
името на св. Теофана в деня, отреден за нейна почит.

Дали в следването на Христовия път с удивителното си смирение царица 
Теодора не е била повлияна от учението на исихастите? „Това е съвсем ре-
ално, защото, както знаем, св. Патриарх Евтимий и св. Теодосий Търновски 
са били безспорни авторитети за своето време, истински духовни водачи, 
притежавали мощен заряд и патриотичен дух, като всячески са подпомагали 
нашите царе и царици в тяхното народностно служение. А духовното влече-
ние на света Теофана е достатъчно свидетелство, че тя е била повлияна от 
духовния пример на тези наши йерарси”, отбелязва митрополит Наум. 

Името на св. Теофана се нарежда сред имената на още двама светци, свързани 
с България, на които православните в Румъния отдават особена почит и за 
които се разказват стотици истории за чудотворства. Това са св. Димитър 
Басарбовски, покровител на румънската столица, и св. Петка Търновска, по-
кровителка на румънската област Молдова. Всяка година за Петковден, в сре-
дата на октомври, пред катедралния храм на град Яш, където се съхраняват 

Бдинският сборник (1359–1360)
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мощите на св. Петка, се извиват огромни опашки от поклонници. Голямо мно-
жество вярващи се събират и на 27 октомври в Патриаршеската катедрала 
в Букурещ, при мощите на Басарбовския светец (онзи български пастир, кой-
то три години не обул обувка и в зимния мраз, като наказание, че настъпил по 
невнимание гнездо и смачкал пиленцата в него). 

Реалностите ясно показват, че съвременните румънци в значително по-голяма 
степен от българите познават същността на Църквата, християнското усе-
щане за святост и автентичния живот във вярата. Какво е логическото обяс-
нение за това, след като и двата народа преживяват исторически период на 
атеистичен тоталитарен режим? Трудно е да се намери обобщен отговор, но 
несъмнено за това принос има и активността на румънското духовенство. За 
което потвърждава и Негово Високопреосвещенство митрополит Наум, който 
често гостува на различни румънски епархии по покана на своите събратя за 
съслужение: „Румънската църква трябва да е образец и пример за всички пра-
вославни църкви, защото нейната социална и културно-просветна дейност е 
впечатляваща. Зад всичко това, разбира се, стоят ролята и авторитетът на 
Румънския патриарх Даниил, който действа с огромен замах, без да пести сили 
и средства в мисията си за просвещение и духовна подкрепа на своето паство. 
Не на последно място обаче трябва да отбележим, че Румънската църква среща 
пълна подкрепа в своята мисия и от румънската държава, което се демонстри-
ра от всеки селски или градски кмет, културните организации и държавните 
институции, без изключение. Да, привързаността на хората към Църквата в 
Румъния е искрена и неподправена, което, за съжаление, не можем да обобщим 
за българската действителност. А почитта на румънците към св. Петка и св. 
Димитър Басарбовски, когото те имат за покровител на Букурещ, е уникална. 
Радостни сме, че в Богохранимата ни Русенска епархия се намира единствени-
ят действащ скален Басарбовски манастир, който е бил обиталище на свети 
Димитър, но за жалост трябва и да признаем, че той се радва най-вече на почит-
та на румънските християни, които идват с благоговение, за да видят къде е 
живял „техният” закрилник, който всъщност е наш сънародник и светец!”.

Румънските молитви за застъпничество, отправени към български све-
тии, са свидетелство и в съвремието за всевечната актуалност на апос-
тол-Павловите думи от Посланието до галатяни: „Няма вече иудеин, ни елин; 
няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно 
сте в Христа Иисуса” (3:28). Защото някой ден ще оставим тук всичките си 
земни идентичности, за да ни остане само една, най-същностната – на „чеда 
възлюбени, чеда на светлината” (срв. Еф. 5:1,8). 

В хода на своя земен живот българската царица с румънски корени също при-
ема различни идентичности – тя е девойката с кръщелно име Брайда, която 
по волята на своя баща се омъжва за непознат, за да скрепи с този брак важен 
политически съюз; тя е и Теодора – достойната владетелка, обичана от сво-
ите поданици, и майката, която преживява загубата на две от четирите си 
деца; и накрая – тя е Теофана и това е името, което ще я поведе към нейната 
най-съкровена и благодатна орис – на наша небесна застъпница пред Бога… 
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Разговор с папа Франциск

УКРАИНЦИТЕ СА НАРОД 
МЪЧЕНИК

Мат Малоун: Свети отче, списание Америка е основано от Ордена на йезу-
итите през 1909 г. и оттогава излиза без прекъсване. Но едва сега за пръв 
път имаме възможност да говорим лице в лице с папата, за което сме мно-
го благодарни. Първото, за което се сещат нашите читатели и което ги 
учудва, е, че винаги изглеждате радостен и щастлив, дори сред кризи и 
проблеми. Какво ви прави толкова радостен, толкова спокоен и щастлив 
във вашето служение?

Не съм знаел, че изглеждам така. Радвам се, когато съм сред хората – винаги. 
Едно от нещата, които намирам за най-тежки като папа е невъзможността 
да бъда сред хората, защото тук не мога да изляза, да ходя по улицата. Не 
мога да кажа, че съм щастлив, защото съм здрав, защото се храня добре, за-
щото имам здрав сън или се моля много. Щастлив съм, защото се чувствам 
щастлив, Бог ме прави щастлив. Не мога за нищо да обвинявам Господ, дори 
и когато ми се случат лоши неща. За нищо. През живота ми Той винаги ме е 
водил по Своя път, понякога в трудни моменти, но винаги съм имал увере-
ността, че не съм сам. Имам тази увереност. Той винаги е до мен. Човек прави 
грешки, също и грехове – изповядвам се на всеки 15 дни. Не знам защо, просто 
съм такъв.  

Сам Сойер: Свети отче, в словото си пред Конгреса на САЩ преди се-
дем години отправихте предупреждение против „опростенческия ре-
дукционизъм, който вижда само добро и зло, праведници и грешници”, а 
сетне призовахте за „обновен дух на братство и солидарност, за щедро 

Интервюто на папа Франциск е дадено за издаваното в САЩ списание 
на Ордена на йезуитите America magazine на 22 ноември 2022 г. То е взе-
то в резиденцията „Санта Марта” във Ватикана и от бившия, и от 
настоящия главен редактор на списанието Мат Малоун и Сам Сойер, 
от редактора Кери Вебер, от кореспондента на изданието във Вати-
кана Джерард О’Конъл и журналистката Глория Първис. Разговорът, 
посветен на широк кръг от проблеми – от поляризацията на Католи-
ческата църква в Америка до положението на католиците в Китай – 
предизвика множество реакции, от които най-остри бяха коментари-
те от официални лица от Русия във връзка с изказаните от папата 
мнения за войната в Украйна. Заглавието е на редакцията.
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сътрудничество в полза на общото благо”. Ала от времето на вашето 
слово пред Конгреса наблюдаваме задълбочаване на поляризацията не 
само в политиката, но и в живота на Църквата. Как може Църквата да 
отговори на поляризацията вътре в себе си и да помогне да се намери от-
говор на поляризацията в обществото?

Поляризацията не е характерна за католицизма. Един католик не може да мисли 
в категориите „или-или” и да свежда всичко до полюси. Истински католично е 
да се мисли в категории „и едното – и другото”. Католицизмът обединява доб-
рото и не толкова доброто. Има само един Божи народ. За разлика от този под-
ход, поляризацията търси и налага разделението, което отдава предимство на 
едни и изоставя други. Католикът винаги хармонизира различията. Ако обър-
нем внимание как действа Светият Дух – Той първо донася безпорядък – да си 
спомним утрото на Петдесетница, когато Той първо внася шум и безпорядък, 
а сетне настъпва хармонията. Светият Дух в Църквата не свежда всичко до 
една ценност, Той по-скоро хармонизира противоположните различия. В това се 
състои духът на католицизма. Колкото повече е хармонията между различията 
и противоположностите, толкова по-католически е този дух. Колкото по-дъл-
бока е поляризацията, толкова повече човек губи католическия дух и изпада в 
сектантство. Тази [мисъл] не е моя, но ще я повторя: подходът „или – или” не е 
католически, католически е подходът „и едното – и другото”, съчетанието на 
различията. Така разбираме католическия път за справяне с греха, този път не е 
пуритански – делението на светци и грешници, това е духът и на двете заедно. 

Корените на този католически подход може да се потърсят още в изборите, 
направени от Иисус. Иисус е имал пред себе си четири възможности: да бъде 

Папа Франциск заедно с журналистите от списание Америка (America Media/Antonello Nusca)
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фарисей, садукей, есей или зилот. Това са четирите партии, четирите въз-
можности по онова време. Ала Иисус не е нито фарисей, нито садукей, нито 
есей, нито зилот. Той е нещо съвсем друго. И ако се вгледаме в историята на 
Църквата, ще видим, че тези, които се отклоняват, винаги са на страната 
на фарисеите, на садукеите, на есеите или на зилотите. Иисус преодолява 
всичко това, като предлага Блаженствата, които са нещо съвсем различно. 

В Църквата винаги е присъствало изкушението да бъде последван един от 
тези четири пътя. В САЩ наблюдаваме специфичен за страната католици-
зъм – и това е нормално. Ала наблюдаваме появата и на някои идеологизирани 
групи от католици. 

Кери Вебер: Свети отче, през 2021 г. проведохме изследване, в което по-
питахме католиците [в САЩ] на кого се доверяват по въпросите на вяра-
та и морала. От всички групи, изброени в изследването, Конференцията 
на католическите епископи на САЩ се оказа с най-ниско доверие, едва 20 
процента се „доверяват силно” на Конференцията. По-високо католици-
те оценяват своя местен епископ, около 29 процента му имат „голямо 
доверие”. Сякаш мнозинството от католиците са загубили доверие в спо-
собността на Епископската конференция да предлага морални насоки. Как 
могат католическите епископи на САЩ да си върнат доверието на като-
лиците в страната?

Въпросът е добър, защото се отнася за ролята на епископите. Но намирам за 
подвеждащо да се говори за отношения между католиците и Епископската 
конференция. Епископската конференция не е пастир, пастир е епископът. 
Съществува опасност от подкопаване на авторитета на епископа, ако се 
вглеждаме предимно в Епископската конференция. Епископската конферен-
ция е създадена, за да събира на едно място епископите и те да работят 
там заедно, да обсъждат въпроси, да чертаят пастирски планове. Но всеки 
епископ е пастир. Нека не уронваме властта на епископа, като я свеждаме до 
властта на Епископската конференция. Защото на това ниво се конкурират 
различни тенденции, някои отдясно, други отляво, но [Епископската конфе-
ренция] не носи отговорност в плът и кръв, каквато носи епископът пред 
своя народ, като пастир пред народа си. 

Иисус не е създал епископските конференции. Иисус създава епископите, а 
всеки епископ е пастир на своя народ. Сещам се за един автор от пети век, 
направил според мен най-добрия портрет на един епископ – св. Августин в не-
говия труд De Pastoribus.

Следователно важният въпрос е: каква е връзката на епископа с неговия на-
род? Позволете ми да спомена името на един епископ, който не знам дали е 
консервативен или прогресивен, дали е десен или ляв, но когото познавам 
като добър пастир: [Марк] Зайц, [епископ на Ел Пасо] на границата с Мексико. 
Той е човек, който приема всички противоречия на това място и ги носи на-
пред като пастир. Не казвам, че останалите не са добри, но него го познавам. 
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Има добри епископи, клонящи повече вдясно, има добри епископи, които кло-
нят вляво, но те са повече епископи, отколкото идеолози, повече пастири, 
отколкото идеолози. В това е ключът. 

Отговорът на вашия въпрос е: Епископската конференция е организация, чи-
ято цел е да подкрепя и да обединява, да бъде символ на единството. Но бла-
годатта на Иисус Христос живее в отношенията между епископа и неговия 
народ, неговата епархия.

Глория Първис: Свети отче, абортът е силно политизиран въпрос в 
Съединените щати. Знаем, че това е погрешно. Върховният съд на САЩ нас-
коро постанови, че правото на аборт не е защитено от конституцията. 
И все пак този проблем продължава да тормози Църквата, в смисъл че се 
превръща в разделителен въпрос. Необходимо ли е епископите да отдават 
приоритет на аборта пред други проблеми на социалната справедливост?

По отношение на аборта мога да кажа това, което съм казвал и преди. Във 
всеки учебник по ембриология се казва, че по-малко от месец след зачатието 
органите и ДНК-то вече са придобили очертания в малкия зародиш още пре-
ди майката да го осъзнава. Следователно това вече е живо човешко същест-
во, не казвам личност, защото това е предмет на дебат, но живо човешко 
същество. Затова поставям въпроса: правилно ли е да се отървем от едно 
живо човешко същество, за да разрешим някакъв проблем? Втори въпрос: 
правилно ли е да наемете „убиец”, който да разреши проблем? Проблемът 
се появява, когато тази реалност на убийството на едно живо човешко съ-
щество се превърне в политически въпрос, но и също, когато един пастир на 
Църквата използва политически категории.

Винаги, когато един проблем загуби пастирското си измерение, този проблем 
се превръща в политически проблем, така той се превръща повече в полити-
чески, отколкото пастирски проблем. Искам да кажа, да призова, никой да не 
се възползва от една истина, която е универсална. Тя не принадлежи на една 
или друга партия. Истината е универсална. Винаги, когато наблюдавам пре-
връщането на проблем като този, който е престъпление, в силно полити-
чески въпрос, става ясно, че е налице провал на пастирската грижа в подхода 
към тези проблеми. Независимо дали по проблема за аборта или по други проб-
леми, от погледа не трябва да се губи пастирското измерение. Епископът е 
пастир, епархията е свещеният Божи народ със своя пастир. Не можем да се 
отнасяме към [аборта], сякаш това е само граждански въпрос.

Джерард О’Конъл: Всъщност въпросът беше дали Епископската конфе-
ренция трябва да представи борбата срещу аборта като първостепенен 
проблем, спрямо който всички останали са второстепенни.

Отговорът ми е, че този проблем трябва да бъде решен от Епископската 
конференция вътре в нея. За мен важна е връзката на епископа с народа, коя-
то е светотайнствена. Другият [въпрос] е организационен, а епископските 
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конференции понякога грешат по тези въпроси. Достатъчно е да си при-
помним Втората световна война и някои решения, взети от някои епис-
копски конференции, които са били погрешни от политическа или социална 
гледна точка. Мнозинството винаги печели, но е възможно мнозинството 
да греши. 

Нека да бъде ясно: Епископската конференция обичайно трябва да изказва 
своето мнение по въпроси на вярата или традициите, но преди всичко по 
отношение на епархийската администрация, затова и т.нар. светотайн-
ствена страна на пастирското служение се състои в отношението между 
пастира и Божия народ, между епископа и неговия народ. И тези отношения 
не могат да бъде делегирани на Епископската конференция. Конференцията 
помага за организирането на срещи, които са много важни, но за един епис-
коп най-важно е да бъде пастир. Най-важната и бих казал, най-съществена-
та страна е светотайнствената. Очевидно всеки епископ трябва да търси 
братство с другите епископи, това е важно. Но най-важна е връзката с не-
говия народ. 

Сам Сойер: Свети отче, кризата, предизвикана от сексуалното насилие, 
нанесе големи щети както на доверието към Църквата, така и на нейни-
те усилия за евангелизация. Неотдавнашните разкрития за насилие, из-
вършено от епископи, на които беше разрешено да се оттеглят на покой, 
засилиха опасенията относно прозрачността на Църквата при разглеж-
дането на случаи на такива злоупотреби, особено когато става дума за 
епископи. Какво повече може да направи Ватиканът, за да повиши проз-
рачността в това отношение?

Малко предистория. Преди кризата в Бостън1, когато всичко стана публич-
но известно, Църквата реагираше, като преместваше насилника на друго 
място и така прикриваше проблема, както често се случва и в семействата 
днес. Проблемът със сексуалното насилие е изключително сериозен, така той 
се възприема и от обществото. Когато организирах среща на председате-
лите на епископските конференции преди три години и половина, поисках 
официална статистика и тогава научих, че между 42 и 46% от злоупотреби-
те се случват в семейния дом или в квартала. На следващо място идва све-
тът на спорта, сетне на образованието, а едва 3 процента [от насилни-
ците] са католически свещеници. Човек може да си каже: „Това е добре, не е 
много”. Не е така! Дори да беше само един случай, пак щеше да бъде чудовищ-
но. Сексуалното насилие над малолетни е едно от най-чудовищните неща. 
Практиката, поддържана и до днес в някои семейства и институции, е този 
проблем да бъде прикриван. Църквата взе решение да престане да прикри-
ва тези случаи. След което бе постигнат напредък в съдебните процедури, 
беше създадена и Папската комисия за защита на непълнолетните.

1  Има се предвид първото журналистическо разследване за сексуалното насилие в Католическата църква 
в Америка, направено и публикувано от вестник Boston Globe през 2002 г., което се отнася до диоцеза на Ар-
хиепископията на Бостън. Разследването привлича вниманието на обществеността върху този проблем и 
предизвиква първите съдебни процеси срещу католически свещеници, обвинени в такива злоупотреби. Б.пр. 
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Чудесен пример в това отношение е кардинал [Шон] О’Мали от Бостън, кой-
то успя да институционализира [защитата на непълнолетните] в рамките 
на Църквата. Когато честните хора виждат, че Църквата поема отговор-
ност за тези чудовищни дела, те разбират, че Църквата е едно, а насилници-
те, наказвани от Църквата, са друго. Лидер при взимането на тези решение 
беше Бенедикт XVI. Този проблем е „нов” в своето проявление, но вечен, защо-
то винаги е съществувал. В езическия свят хората често са ползвали деца за 
удоволствие. Едно от нещата, които ме тревожат най-много, е детската 
порнография. Тези филми са заснемани на живо. В коя държава са направени 
тези филми? Какво правят властите на тези държави, за да допускат това 
да се случва? Това е престъпно. Престъпно!

Църквата поема отговорност за своя грях, а ние, грешниците, продължа-
ваме напред, като се уповаваме на Божията милост. Когато пътувам, поч-
ти винаги приемам представители на жертви на такова насилие. Ще ви 
разкажа една случка по този повод: когато бях в Ирландия, хора, които са 
били жертви на насилие, поискаха аудиенция. Бяха шест или седем души. В 
началото на аудиенцията бяха в някаква степен гневни и бяха прави. Казах 
им: „Вижте, нека заедно да направим нещо. Утре трябва да произнеса про-
повед; нека да я подготвим заедно и тя да бъде посветена на този проб-
лем?”. И това постави началото на нещо красиво, защото срещата, която 
започна като протест, се трансформира в нещо позитивно и всички за-
едно подготвихме проповедта за следващия ден. Така в Ирландия се случи 
нещо позитивно, а това беше една от най-трудните ситуации, с които 
ми се е налагало да се сблъсквам. Какво следователно трябва да направи 
Църквата? Да продължава напред със сериозност, носейки своя срам. Дали 
ви отговорих на въпроса?

Сам Сойер: Единственото, което бих допълнил, е следното: Църквата в 
САЩ постигна голям напредък в справянето с насилието, когато то е било 
извършено от свещеници. Но сякаш прозрачността е по-малка, когато об-
виненият е епископ, и това е тревожно. 

Да, така е, и аз вярвам, че трябва да продължим в същата посока, следвайки 
принципа на еднаква прозрачност. Ако прозрачността в тези случаи е по-мал-
ка, това е грешка.

Джерард О'Конъл: Свети отче, един въпрос, свързан с Украйна: мнозина в 
САЩ бяха объркани от вашето привидно нежелание да критикувате ди-
ректно Русия заради нейната агресия срещу Украйна, а вместо това да го-
ворите по-общо за необходимостта да се сложи край на войната, край на 
наемничеството, на трафика на оръжие, а не на руските атаки. Как бих-
те обяснили своята позиция за тази война пред украинците или пред аме-
риканците и всички останали, които подкрепят Украйна?

Когато говоря за Украйна, говоря за народ мъченик. А когато имате мъчениче-
ство, имате и мъчители. Когато говоря за Украйна, говоря за извършваните 
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жестокости, защото до мен достига значителна информация за жестокос-
тите на нахлуващите войски. Като цяло, може би най-жестоки са войниците, 
които идват от Русия, но не са от руската традиция, като чеченци, буряти и 
др. Без никакво съмнение нападателят е руската държава. Това е много ясно. 
Понякога се стремя да не конкретизирам, за да не обидя и да не осъждам няко-
го по принцип, макар и да е ясно кого осъждам. Не е необходимо да го назовавам 
с име и презиме. 

На втория ден от войната посетих руското посолство [към Светия прес-
тол] – това не беше обичаен жест, защото папата никога не посещава посол-
ства. И там казах на посланика да предаде на [Владимир] Путин, че съм готов 
да пътувам, ако той допуска и най-малка възможност за преговори. След това 
[Сергей] Лавров, министърът на външните работи, ми отговори с мило пис-
мо, от което разбрах, че засега това не е необходимо.

Говорих три пъти по телефона с президента Зеленски. Получавам и списъци 
на пленници, както цивилни, така и военни, които след това изпращам на рус-
кото правителство, и отговорът винаги е много положителен.

Мислих и да пътувам, но реших, че ако ще отида, ще отида и в Москва, и в 
Киев, и на двете места, а не само на едното. Никога не съм създавал впечат-
лението, че омаловажавам агресията. Тук, в тази зала, приех три или четири 
пъти делегации на украинското правителство. Работихме заедно с тях. 

Защо не споменавам Путин по име? Защото не е необходимо, това е извест-
но. Но понякога хората се вторачват в някоя подробност. Всички знаят моя-
та позиция, независимо дали назовавам Путин по име, или не. 

Някои от кардиналите посетиха Украйна: кардинал Черни отиде два пъти; 
[Архиепископ] Галахър, отговорен за отношенията с държавите, остана че-
тири дни в Украйна, а след това получих доклад за видяното от него; карди-
нал Крайевски2 също отиде четири пъти. Той замина със своя микробус, на-
товарен с помощи, и прекара Страстната седмица в Украйна. Искам да кажа, 
че присъствието на Светия престол в лицето на кардиналите е много силно, 
а пък аз съм в непрекъснат контакт с хората, които заемат отговорните 
позиции. 

Бих искал да добавя, че тези дни се отбелязва годишнината от Гладомора, 
извършения от Сталин геноцид над украинците [през 1932–33 г.]. Смятам, че е 
необходимо да го спомена като исторически предшественик на [настоящия] 
конфликт.

2  Майкъл Черни (р. 1946 г.) е кардинал на Католическата църква. Роден в Чехословакия, семейство му емиг-
рира в Канада в детството му през 1948 г. От 2022 г. той заема позицията Префект на Ватиканската 
дикастерия за насърчаване на интегралното човешко развитие. 
Пол Галахър (р. 1954 г.) е британски католически прелат, архиепископ, който от 2014 г. заема длъжността 
Секретар за отношенията с държавите в Държавния секретариат на Ватикана. 
Конрад Крайевски (р. 1963 г.) е полски духовник и кардинал на Католическата църква. Б.пр. 
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Позицията на Светия престол е да търси мир и да търси разбирателство. 
Дипломацията на Светия престол работи в тази посока и разбира се, винаги 
е готова да посредничи.

Глория Първис: В историята на Църквата в САЩ чернокожите католи-
ци до голяма степен са били пренебрегвани. Такова е нашето усещане в 
Църквата, но ние останахме, защото вярвахме. Неотдавна проведено 
проучване показа, че голям брой чернокожи католици напускат Църквата. 
За нас расизмът е важна тема, но други католици не отдават голяма важ-
ност на този проблем. След убийството на Джордж Флойд мнозина напус-
наха Църквата заради пренебрегването на проблема с расизма. Какво бих-
те казали днес на чернокожите католици в САЩ, изпитали расизъм, но и 
станали свидетели на тишината в Църквата по време на призивите за 
расова справедливост? Как бихте ги насърчили?

Бих им казал, че съчувствам на изживяното от тях страдание, което е расо-
во мотивирано страдание. [В тази ситуация] близо до тях трябва да бъдат 
местните епископи. В Църквата има епископи от афроамерикански произход.

Глория Първис: Да, но повечето от нас живеят в енории, където свещени-
ците не са афроамериканци, мнозина от останалите членове на общност-
та не са афроамериканци и сякаш нямат чувствителност към нашето 
страдание. Много пъти нашето страдание е пренебрегвано. Как можем да 
насърчим чернокожите католици да останат в Църквата?

Смятам, че в това отношение най-важен е пастирският подход, развиван 
било от епископите, било от миряните, говоря за зрял пастирски подход. Да, 
свидетели сме на дискриминацията и разбирам, че те не искат да напуснат. 
Понякога и в други страни се случва същото в подобни ситуации. Но този 
проблем има много стара история, по-стара от вашата история [в САЩ], и 
той все още не е решен. Епископите и пастирските работници трябва да 
положат усилия за разрешаването му по евангелски начин.

Бих казал на католиците от афроамерикански произход, че папата познава 
тяхното страдание, че ги обича много и че те трябва да устояват и да не 
напускат. Расизмът е непоносим грях срещу Бог. Църквата, пасторите и ми-
ряните трябва да продължат да се борят за неговото изкореняване и за пос-
тигането на по-справедлив свят.

Използвам възможността, за да допълня, че обичам много и коренното насе-
ление на САЩ. Не забравям и хората с произход от Латинска Америка, които 
също са много. 

Кери Вебер: Свети отче, както знаете, жените са допринасяли и могат 
да допринесат много в живота на Църквата. Вие назначихте много жени 
във Ватикана, което е наистина чудесно. И все пак има много жени, които 
изпитват болка, защото не могат да бъдат ръкоположени за свещеници. 
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Какво бихте казали на една жена, която вече служи в Църквата, но про-
дължава да се чувства призована към свещенство?

Това е богословски проблем. Мисля, че ампутираме същината на Църквата, 
ако взимаме под внимание единствено пътя на служебното измерение в жи-
вота на Църквата. Пътят не се състои само в [ръкоположеното] служение. 
Църквата е жена. Църквата е невяста. Нямаме разработена теология за же-
ните, която да отразява всичко това. Измерението на служението е отразе-
но в Петровата църква. Използвам категориите на теолозите. Петровият 
принцип е принципът на служението. Но има и друг принцип, който е още 
по-важен и за който не говорим, и това принципът на Мария, който е прин-
ципът на женствеността в Църквата, на жената в Църквата, чрез който 
Църквата вижда себе си отразена като в огледало, защото е жена и невяста. 
Църква, която носи в себе си единствено Петровия принцип, би била църк-
ва, която може би е сведена единствено до измерението на служението, до 
нищо друго. Но Църквата е нещо повече от служение. Тя е целият Божи народ. 
Църквата е жена. Църквата е невяста. Следователно достойнството на же-
ните е отразено по този начин. 

Има и трети път: административният. Пътят на служението, църковни-
ят път, това е пътят на Мария, съществува и административният път, 
който не е богословски, защото се отнася до чистото администриране. И в 
този аспект смятам, че трябва да дадем повече място на жените. Тук, във 
Ватикана, местата, в които са назначени жени, функционират по-добре. 
Например в Съвета по икономика, където има шестима кардинали и шести-
ма миряни. Преди две години сред тези шестима миряни назначих пет жени и 
това се прие като революция. Заместник-губернаторът на Ватикана е жена. 
Когато една жена влезе в политиката или в управлението, като цяло тя се 
справя по-добре. Мнозина икономисти са жени и те успяват да обновят ико-
номиката по градивен начин.

Така че има три принципа – два богословски и един административен. 
Петровият принцип е този, който се отнася до измерението на служение-
то, но Църквата не може да функционира единствено с него. Принципът на 
Мария е съпружеският принцип, който се отнася за Църквата като невяста, 
Църквата като жена. Третият е административният принцип, който не е 
богословски, а е по-скоро административен и е свързан с начина на работа. 

Защо една жена не може да бъде ръкоположена в служение? Защото Петровият 
принцип не допуска това. Да, тази жена трябва да бъде в принципа на Мария, 
който е по-важен. Жената е нещо повече, тя прилича повече на Църквата, коя-
то е майка и невяста. Смятам, че много често не сме успявали в хода на катехи-
зацията да обясняваме тези неща. За да обясним това, твърде често сме се упо-
вавали на административния принцип, което в дългосрочен план не е полезно. 

Това е краткото обяснение, но исках да подчертая двата богословски прин-
ципа – принципа на Петър и този на Мария, които създават Църквата. 



2022 / брой 10 (177)

53

Следователно това, че жената не навлиза в живота на ръкоположеното слу-
жение, не е лишаване. Не. Вашето място е друго, то е много по-важно и този 
път тепърва трябва да развиваме, да развиваме катехезацията на жените 
по пътя на принципа на Мария. 

Позволете ми да споделя и личен опит по отношение на харизмата на же-
ните. Преди ръкоположението на един свещеник се изисква информация за 
кандидата от лицата, които го познават. Най-добрата информация, която 
съм получавал в тези случаи, правилната информация, е била от моя събрат 
помощен епископ, от събратя миряни, които не са свещеници, и от жени. Те 
притежават усет, църковното чувство, което им позволява да видят дали 
този човек е подходящ или не за свещеничеството.

Ето друг случай: веднъж поисках информация за един наистина блестящ кан-
дидат за свещеник. Попитах неговите преподаватели, другарите му, както 
и от енорията, посещавана от него. И от енорията получих много негати-
вен доклад, написан от една жена, в който се казваше: „Този младеж е опасен, 
той няма да се справи”. Обадих ѝ се по телефона и я попитах: „Защо смятате 
така?”. А тя отговори: „Не знам защо точно, но ако той беше мой син, нямаше 
да му разреша да бъде ръкоположен, липсва му нещо”. Последвах съвета и ка-
зах на кандидата: „Виж, тази година няма да бъдеш ръкоположен. Да изчакаме 
малко”. Три месеца по-късно той изживя криза и напусна. Жената е майка, тя 
вижда тайнството на Църквата по-ясно от нас, мъжете. Затова и съветът 
на жената е много важен, а решението на жената е по-правилно. 

Мат Малоун: В Съединените щати има хора, които интерпретират кри-
тиката ви по отношение на пазарния капитализъм като критика, отпра-
вена към САЩ. Има хора, които настояват, че сте социалист, наричат ви 
дори комунист или марксист. Разбира се, вие винаги сте казвали, че след-
вате Евангелието. Но как бихте отговорили на тези, които смятат, че 
казаното от вас или от Църквата за икономиката е маловажно. 

Винаги съм се питал откъде идва това етикетиране? Например на връщане 
от Ирландия, докато бяхме в самолета, като гръм бе оповестено писмото 
на един американски прелат, в което за мен се говореха всевъзможни неща. 
Опитвам се да следвам Евангелието. Опитът ми е озарен от Блаженствата, 
но преди всичко от принципа, по който ще бъдем съдени – отразен в 25 гла-
ва от Матея: „жаден бях, и Ме напоихте; болен бях, и Ме посетихте; в тъм-
ница бях, и Ме споходихте”. Нима това означава, че Иисус е бил комунист? 
Проблемът, скрит зад това и който вие правилно откроихте, е социално-по-
литическата редукция на евангелското послание. Ако гледаме на Евангелието 
единствено от социологическа гледна точка, тогава да, аз съм комунист, 
също и Иисус. Но зад тези блаженства и в думите на Матей в 25-а глава има 
послание, което е лично на Иисус. И това е посланието да бъдеш християнин. 
Комунистите откраднаха част от нашите християнски ценности. (Смее се.) 
А други сътвориха бедствия от тях. 
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Джерард О’Конъл: Говорейки за комунизма, бяхте критикуван заради от-
ношенията с Китай. Подписахте споразумение с Китай за начина на опре-
деляне на епископите. Някои хора, сред които и вие самият, казахте, че ре-
зултатът не е много голям, но все пак е резултат. Някои хора в Църквата 
и в политиката смятат, че плащате висока цена заради мълчанието ви за 
проблема с правата на човека [в Китай].

Не става въпрос за говорене или мълчание. Това не е реалността. Реалността 
се състои в това да се води диалог или да не се води диалог. А човек води диа-
лог до точката, до която той е възможен. 

За мен най-великият пример, който откривам в съвременния период на 
Църквата, е кардинал Казароли. Има една книга, озаглавена Мъченичеството 
на търпението, която се отнася за извършената от него дейност в Източна 
Европа. Папите – имам предвид Павел VI и Йоан XXIII – го изпращат в страните 
от Централна Европа, за да се опита да възстанови отношенията с тях в пе-
риода на комунизма, по време на Студената война. И този човек установява 
бавен диалог с правителствата в тези страни, прави каквото може, но бав-
но успява да възстанови католическата йерархия в тези страни. Например – 
сещам се за един такъв случай – невинаги е било възможно за архиепископ в 
столицата да бъде назначен най-подходящият човек, а този, който е бил въз-
можен според мнението на правителството.

Диалогът е пътят към най-добрата дипломация. С Китай избрах пътя на диа-
лога. Този път е бавен, има своите провали, има и успехи, но не мога да открия 
друг път. Искам да подчертая нещо друго: китайският народ е народ с голяма 
мъдрост, който заслужава моето уважение и възхищение. Свалям им шапка. 
Това е причината да се опитвам да водя диалог, защото ние няма да завладя-
ваме хората. Не! Там има християни. За тях трябва да се положат грижи, за да 
бъдат те добри китайци и добри християни.

Има една красива история за това как Църквата извършва този апосто-
лат. Това е историята за последната среща на [тогавашния архиепископ] 
Казароли с Йоан XXIII. На срещата той докладва как вървят преговорите с 
тези страни. А през уикендите Казароли посещава затвора за непълнолет-
ни в Касал дел Мармо, където се среща с младежи. На аудиенцията при Йоан 
XXIII те обсъждат проблемите в една или друга страна. Трябва да се взимат 
трудни решения, например да стане възможно идването в Рим на [карди-
нал Йозеф] Миндсенти, който по това време се намира в посолството на 
САЩ в Будапеща.3 Това е голям проблем, трудно решение, но Казароли вече е 
подготвил [предаването]. И когато вече се кани да си тръгне, Йоан XXIII се 

3  Йозеф Миндсенти (1892–1975) – унгарски духовник, кардинал и лидер на католиците в Унгария от 1945 до 
1973 г. Заради опозицията си срещу комунистическия режим е арестуван и през 1949 г. е осъден на доживо-
тен затвор. Освободен е през 1956 г. по време на Унгарската революция. При навлизането на съветските 
войски в Унгария той иска и получава политическо убежище в посолството на САЩ, но тъй като властите 
не му разрешават да напусне страната, остава в посолството в следващите 15 години. Разрешено му е да 
напусне Унгария през 1971 г. и живее в изгнание до смъртта си през 1975 г. във Виена. 
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обръща към него: „Ваше Преосвещенство, един дребен въпрос: посещавате 
ли все още през уикендите затвора за непълнолетни?”. [Когато Казароли от-
говорил] „Да”, [папата му казал] „Предайте им моите поздрави и не ги изоста-
вяйте!”. В сърцата на тези двама велики мъже са били еднакво важни както 
посещенията в затвора при младежите, така и установяването на връзки с 
Прага, Будапеща или Виена. Такива са великите хора. Това дава пълна предста-
ва за тях.

Джерард О’Конъл: Последен въпрос. Вие сте папа от 10 години.

Да. (Смее се.)

Джерард О’Конъл: Когато се върнете назад, кои са трите неща, които 
бихте направили по различен начин или за които съжалявате?

Всичко! Всичко! (Смее се.) Всичко щеше да бъде различно! И все пак сторих 
това, което Светият Дух ми е казал, че трябва да сторя. А когато не съм го 
сторил, съм направил грешка. 

Превод от английски: Момчил Методиев 
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Алексей Кашкин

„ЛЪХ ОТ ТИХ ВЯТЪР” – КАКВО 
ВИДЯЛ ПРОРОК ИЛИЯ НА ХОРИВ?
Настоящият очерк1 е посветен на анализа на много важен от догматична 
гледна точка фрагмент – 3 Царств. 19:12, в който е описано Богоявлението 
на пророк Илия на Хорив. Целта ни е да дадем обяснение на фразата от 
Свещеното писание קוֹל דְּמָמָה דַקָּה (в Синодалния превод – лъх от тих вятър). За 
постигането на тази цел ще използваме филологическия анализ, извършен от 
съвременните библеисти, и също така ще сравним основните тълкувания на 
тази фраза, които се срещат в съвременните коментари. Освен това ще бъ-
дат използвани трудовете на свети отци и богослужебни текстове.

Преди да пристъпим към анализ на посочената фраза, нека си припомним ней-
ния контекст. След впечатляващата и както е изглеждало, пълна победа на 
пророк Илия в борбата с култа към Ваал на планината Кармил, след избиване-
то на множество жреци на Ваал и Ашера, царица Иезавел – главната покрови-
телка на ваализма, произнася клетва: ... нека боговете ми сторят това и това 
и нещо повече да сторят, ако утре по това време не направя с твоята душа, 
каквото бе сторено с душата на всекиго от тях (3 Царств. 19:2). И пророк 
Илия, движен от страх за живота си, бяга колкото се може по-далеч от от-
мъстителната царица – първоначално на юг, в най-крайната точка на Юдея, 
Вирсавия, а след това още по-надалеч – на планината Хорив (нейното друго и 
дори по-известно наименование е Синай). За този негов страх красноречиво 

1  Преводът е направен по: „Глас хлада тонка”: что увидел пророк Илия на Хориве?, А. С. Кашкин, Акту-
альные вопросы современного богословия и церковной науки: Материалы IX международной научно-бого-
словской конференции, посвящённой 100-летию начала мученического и исповеднического подвига Русской 
Православной Церкви, Санкт-Петербург, 28–29 сентября 2017 года. Санкт-Петербург, 2018, с. 234-242.

Алексей Кашкин е преподавател в Санктпетербургската 
духовна семинария, ръководител на Катедрата по библе-
истика. Автор е на книги и учебници по литургика и Све-
щено писание на Стария завет, както и на множество 
статии в периодичния печат, посветени предимно на 
старозаветни теми и персонажи.
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се говори в „Слово за деня на отсичане на главата на Йоан Предтеча”, което 
традиционно се приписва на св. Йоан Златоуст (макар че принадлежността 
му на Златоуст е спорна): Горко ни! Пророк Илия се побоял от жена; побоял се 
от жена онзи, който носел в себе си вселенския дъжд над езичниците, който низ-
вел от небето огън и с молитвата си вдигнал мъртвия. Да, наистина се побоял. 
Защото никоя злоба не може да бъде сравнена със злобата на злата жена.2 И 
така, след като смелостта на пророка била подкопана и той изпадал на ръба 
на отчаянието, Господ му се явява на Хорив и това Богоявление е описано в 
3 Царств. 19:11-12: ... каза му Бог: излез и застани на планината пред лицето 
Господне; и ето, Господ ще мине, и голям и силен вятър, който цепи планини и 
събаря скали пред Господа; но не във вятъра е Господ; след вятъра – земетръс, 
но не в земетръса е Господ; след земетръса – огън, но не в огъня е Господ; след 
огъня – лъх от тих вятър (и там е Господ).3

Всички екзегети отбелязват очевидните прилики между това Богоявление и 
онова другото, описаното в Изх. 33-34, когато Мойсей бил удостоен да види 
Бога „изотзад”4. Този факт е засвидетелстван и от църковната богослужеб-
на традиция, тъй като двата текста се четат като паремии на празника 
Преображение Господне, т.е. в рамките на едно богослужение, при това после-
дователно един след друг. Двете теофании се случили на една и съща планина, 
и в двата случая пророкът се крие (Мойсей – в цепнатина на скалата, Илия – в 
пещера), и в двата фрагмента се говори, че Господ минава (глаголът עָבַר) в 
славата Си (Изх. 33:32 и 3 Царств. 19:11). Има и още едно сходство в двата от-
къса: както явяването на Мойсей предшествало възобновяването на Завета 
с народа и даването на вторите скрижали (първите били счупени от Мойсей 
след инцидента със златния телец), така и явяването на пророк Илия имало 
за цел неговото повторно призоваване към служение. Последното твърде-
ние среща подкрепа и в употребената в 3 Царств. 19:11 фраза излез и застани 
на планината пред лицето Господне, която по-рано вече е била употребена по 
отношение на Илия в 3 Царств. 17:1; при това в двата откъса се открива съ-
ществена контекстуална разлика. Ако в 3 Царств. 17:1 самият Илия уверено 
заявява, че стои пред Господа, то сега Господ призовава изплашения пророк 
отново да придобие предишната си увереност и да се завърне към своята 
мисия.5 Тези разсъждения ни помагат да изясним смисъла на теофанията на 
Хорив: Господ иска Илия да се завърне към пророческото си служение и поради 
това Той възнамерява чрез своето явяване или да даде на пророка още един 
опит от Богообщението (за да вдъхне в душата на пророка нови сили), или 
желае да се открие от нова, до този момент неизвестна на пророка страна.

Първоначално покрай пророка (скрил се в пещерата) преминават ураган, 
земетресение и огън. Всичките тези три явления са стихийни бедствия, 
които Господ изпраща за наказание на хората. В Библията ясно се казва, че 

2  Свети Иоан Златоуст, Слово за деня на отсичането на главата на светия Господен предтеча Иоан.
3  Поставените в скоби думи и там е Господ липсват в Масоретския текст, но присъстват в Септуагинта.
4  Виж напр. House P. R. 1, 2 Kings, The New American Commentary, Vol. 8. Nashville, 2001, с. 223.
5  Hauser A. J. From Carmel to Horeb: Elijah in Crisis. Sheffield: Almond Press, 1990, с. 69; също така Nelson, R. D. First 
and Second Kings. Interpretation, a Bible commentary for teaching and preaching. Atlanta: John Knox Press, 1987, с. 122.
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всяко едно от бедствията се случва по волята Божия. Съществува мнение, че  
последователността на тези явления е свързана с тяхната разрушител-
ност: първо ураганът, след това по-разрушителното земетресение и нак-
рая – огънят.6 По-интересна е една друга идея: тези три явления символизи-
рат наказанията, които Бог изпраща на хората. Но повтаряното всеки път 
уточнение, че във всяко едно от явленията не присъства Бог (но не във вятъ-
ра е Господ и т.н.), ни позволява да направим извода, че страшните наказания 
действително са пратени от Господ и Той може чрез тях да ни явява волята 
Си, но Той Самият е съвършено друг по природа.7 Неговата същност не може 
да бъде отъждествена с разрушението и наказанието, но най-подходящ на-
чин за нейното изразяване е повеят на тих вятър. По интересен начин тази 
мисъл за присъствието на Бога в последния образ и Неговото отсъствие в 
урагана, земетресението и огъня е изразена в юдейската екзегеза, където е 
казано, че под формата на ураган, земетресение и огън преминавали Ангели, 
докато в последния образ – Самият Яхве.8 Особено забележителен е фактът, 
че този път Господ не присъства в огъня; в предшестващата история за 
жертвоприношението на Кармил именно чудното снизхождане върху жерт-
вата става признак за Богоявление и символ на победата на Яхве над Ваал, а 
тук неочаквано се казва: но не в огъня е Господ. 9

Така ние се приближихме към основния обект и кулминацията на нашето 
изследване. Какво означава еврейският израз קוֹל דְּמָמָה דַקָּה? Първата дума 
 .”е най-лесна – в зависимост от контекста тя означава „глас” или „шум קוֹל
Следващите две думи всъщност определят трудността на цялата фраза 
както за преводачите, така и за тълкувателите. Съществителното דְּמָמָה 
се среща само три пъти в цялата Библия, тоест още два пъти извън нашия 
откъс: в Пс. 106:29 и в Иов 4:16. Очевидно е, че дори само заради рядката упот-
реба на думата вече е трудно да се говори за значението ѝ. От съществена 
помощ обаче е фактът, че глаголът דָּמַם, от който произлиза въпросното съ-
ществително, се употребява в Библията 30 пъти, тоест достатъчно чес-
то. Неговото значение е „да останеш безмълвен, да застинеш, да замреш”.10 
Следователно адекватен превод на съществителното דְּמָמָה е „тишина, без-
мълвие” (англ. silence). Само че трябва да имаме предвид, че в Септуагинтата 
тази дума е преведена със съществителното αὔρα – „ветрец, повей”. Поради 
това в Синодалния превод и в редица съвременни английски преводи думата 
се превежда като „вятър” или „повей”.

Накрая, последната дума от изследваната фраза е прилагателното דַקָּה. Тази 
дума се среща 14 пъти и означава „тънък, слаб, дребен”, при това най-често 
се употребява в негативен смисъл (например „тънък клас”)11. Само че в нито 

6  Lange J. P. A commentary on the Holy Scriptures: 1 Kings. Bellingham, 2008, с. 220.
7  Lange J. P. A commentary on the Holy Scriptures: 1 Kings. Bellingham, 2008, с. 220.
8  Ginzberg L. , Szold, H., & Radin, P. Legends of the Jews (2nd ed.). Philadelphia: Jewish Publication Society, 2003, с. 995.
9  Hauser A. J. From Carmel to Horeb: Elijah in Crisis. Sheffield: Almond Press, 1990, с. 69.
10  Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. Перевод с английского Я. Эйзелькинда. Под ред. М. Селезне-
ва. Изд. 2-е. М.: РБО, 2000, с. 462.
11  Harris R. L., Archer G. L., Waltke, B. K. Theological Wordbook of the Old Testament. Chicago: Moody Press. 1980, с. 195.



2022 / брой 10 (177)

59

един от тези случаи въпросното прилагателно не се употребява като харак-
теристика на съществителното דְּמָמָה (освен в разглеждания от нас стих) 
или пък в един контекст с глагола דָּמַם. Взимайки предвид, че смисълът на 
думата в 3 Царств. 19:12 не се вписва в посочените значения, съставители-
те на речници разглеждат употребата ѝ в този стих като изключение. Този 
факт усложнява превода и интерпретацията на цялата фраза.

Накрая да отбележим и още един нюанс. Изследваната фраза по очевиден 
начин се разпада на две части: съвсем отделно стои съществителното от 
мъжки род קוֹל („глас, звук”), а друга синтактическа общност образуват съ-
ществителното и прилагателното от женски род דְּמָמָה דַקָּה. При това въз-
никва въпросът: в какво отношение помежду си се намират тези две части 
на фразата? Да обърнем внимание, че при съществителното קוֹל основната 
и спрегнатата форма съвпадат, поради което връзката му със словосъче-
танието דְּמָמָה דַקָּה може да се интерпретира двояко. Ако видим тук основна-
та форма, тогава излиза, че словосъчетанието може да бъде именно сказуе-
мо на думата קוֹל (буквалният превод би звучал така: „звук, (който е) тънка 
тишина”). От друга страна, можем да разглеждаме цялата фраза דְּמָמָה דַקָּה 
 като спрегната конструкция, поради което много преводачи, следвайки קוֹל
Септуагинта, превеждат דְּמָמָה דַקָּה в родителен падеж.

Сега да разгледаме някои от съществуващите варианти на превод.

 ● „Лъх от тих вятър” (на църковнославянски „Глас хлада тонка” – б.пр.). 
Познат на всички вариант на синодалния превод, който обаче създава оп-
ределени проблеми: първо, терминът דְּמָמָה никъде другаде не се среща в 
значението на „вятър”. И второ – думата קוֹל не съответства на значе-
нието на „лъх”. Ето защо този превод следва да се смята за неточен (въп-
реки че сме „свикнали” с него).

 ● „Шум от слаб ветрец”. Това е дословният превод от Септуагинта (φωνὴ 
αὔρας λεπτῆς). От съвременните преводи близък до него е New American 
Standard Bible: a sound of a gentle blowing („звук от лек повей”). Тази версия 
има първия от двата проблема, отбелязани при синодалния превод: тер-
минът דְּמָמָה едва ли има значението на „вятър” или „ветрец”, по-скоро 
той означава пълна липса на движение, спиране. Впрочем този проблем в 
интерпретацията на термина не е толкова съществен (рядко използва-
на дума може да има особено значение в оригиналния контекст).

 ● „Тих, спокоен глас” (still small voice — Revised Standard Version, King James 
Version). Това е много популярен в англоезичната библеистика вариант, 
който се среща не само в двата посочени превода, но и при мнозина ко-
ментатори. Специфичната особеност на тази версия е, че думата קוֹל се 
превежда като „глас” (докато в алтернативните версии – като „звук”), 
което очевидно насочва към факта на обръщанeто на Бог към проро-
ка (тоест става дума за „гласа” на Яхве). Подобен превод предполага и 
конкретно тълкуване на текста (с други думи, тук се проявява тясната 
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връзка между превода и екзегезата). Само че в този вариант на превода 
се появява един много сериозен проблем: словосъчетанието от женски 
род דְּמָמָה דַקָּה се разглежда като двойно определение на думата от мъжки 
род קוֹל. Очевиден е „конфликтът” между родовете: думата от женски род 
в оригиналния език не може да бъде определение на съществително от 
мъжки род. 

 ● „Лек шумолящ звук” (a light murmuring sound — New Jerusalem Bible, JPS 
Tanakh). В този превод е изразена следната идея: пророк Илия чул слаб звук, 
подобен на шумоленето на листата. Съществен недостатък на вариан-
та си остава все същият проблем, който беше отбелязан и в предишния 
превод: словосъчетанието דְּמָמָה דַקָּה се разглежда като две определения на 
думата קוֹל, имаме същия „конфликт” между родовете.

 ● „Звук на пълна тишина” (a sound of sheer silence — New Revised Standard 
Version), близък да него е и преводът на Руското библейско дружество: 
„слаб звук на тишина”. Много интересен и обещаващ вариант, който 
по думите на М. Коган показва „успешно съзвучие” с еврейския текст.12 
Единственият проблем е, че думата דַקָּה се превежда като „пълна”, което 
не се съгласува напълно с приведените по-горе нейни значения (впрочем 
преводът на РБД преодолява тази трудност). Веднага можем да забеле-
жим, че употребата на термина דַקָּה в дадения стих е изключение – нещо, 
което отбелязват и съставителите на речници по древноеврейски език. 
Предимствата на последната версия са несъмнени и от догматична глед-
на точка. Библеистът Д. Уисмън, критикувайки този превод, отбелязва 
като че ли очевидното – думата „тишина” е логически несъвместима с 
думата „глас” или „звук”.13 Само че именно това привидно противоречие 
свидетелства по най-категоричен начин в полза на въпросния превод, 
ако си спомним богословската идея за антиномията, която неизменно е 
присъща на догматите и нерядко намира проявления в библейските тео-
фании (например неопалимата къпина). Тишина, която звучи – нима има 
по-прекрасен образ за явяването на Бога? Подобен образ е забележителен 
още и поради факта, че позволява да бъде изразена идеята за едновре-
менното присъствие и отсъствие на Бога, за Неговата иманентност и 
трансцендентност. 

Да обобщим, от приведените варианти оптимални изглеждат вторият 
(„шум от слаб ветрец”) и последният („звук на пълна тишина”) преводи. 
При това преводът „звук на пълна тишина” е почти идеален от лингвис-
тична и богословска гледна точка. Внимание заслужава също така прево-
дът на Септуагинта, тъй като позволява да се даде интересна богослов-
ска интерпретация. Своеобразен „мост” към следващите разсъждения е 
забележителният тропар от Постния триод: „Виде Илиа Господа в тон-
це ветре (ἐν λεπτοτάτῃ αὔρᾳ), истончив первее плот молитвами и постом: 
12  Cogan, M. I Kings: A new translation with introduction and commentary. London: Yale University Press, 2008, с. 453.
13  Wiseman, D. J. 1 and 2 Kings: An introduction and commentary. // Tyndale Old Testament Commentaries. Vol. 9. 
Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 1993, с. 185.
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емуже поревновавши душе моя, отвержи сладости дебелства, яко да узриши 
Желаемаго”14. А сега да обърнем внимание на интересната мисъл на св. Йоан 
Златоуст: движението на вятъра е „нещо средно между телесното и без-
телесното”15. Нека обърнем внимание на приликата в терминологията: и в 
гръцкия текст на 3 Царств. 19:12, и при св. Йоан Златоуст16, и в тропара от 
Триода се използва един и същ гръцки термин λεπτός. Като и при Златоуст, 
и в тропара от Триода той е в превъзходна степен – λεπτότατος (правилно 
е да се преведе „в най-слабичък ветрец”)17. Излиза, че преподобният Йосиф 
Песнописец в своя тропар изразява една забележителна идея: за да се случи 
срещата на Бога с човека (теофания), е необходимо двустранно движение; 
Господ снизхожда към пророка, приемайки граничен образ между духовния и 
материалния свят – образ на „най-слабичък ветрец”. В същото време проро-
кът се въздига от грубата плътска чувственост посредством поста, който 
„изтънява” плътта му. Крайният резултат е възможността за среща между 
Бог и човек.

Нека сега да разгледаме различните варианти на тълкуванието на образа, в 
който Господ се явява на пророк Илия на Хорив. Разбираемо е, че всички пред-
ставени преводи са обединени от обща идея: да се подчертае противопос-
тавянето на тихия вятър/спокойния глас/звучащата тишина на всички 
„привични” образи на Богоявление ( буря, земетресение, огън), които срещаме 
на по-ранните страници на Свещената история. В по-тесен смисъл става 
дума за противопоставяне на явяването на Бога на Кармил във вид на огън и 
явяването на Хорив в един много по-скромен образ. Любопитно е, че буквата 
на превода не влияе съществено върху тълкуванието на образа: при избора 
на който и да е от предложените по-горе варианти смисълът е един и същ. И 
така, ето вариантите, предложени от екзегетите.

1. Господ обяснил на пророка Своето невмешателство във връзка със за-
плахите, които Илия получил от Иезавел. Идеята е следната: човекът 
(пророкът) невинаги може да разчита на драматично вмешателство от 
страна на Бога, той е длъжен да преодолява трудностите със собствени 
сили. Ако на Кармил Бог извършил чудо, то сега Той като че ли се дистан-
цира от решителни действия в подкрепа на пророка, очаквайки от Илия 
повече твърдост и безстрашие.18

2. Господ сякаш показва на пророк Илия, че Неговият постоянен Промисъл 
може да се проявява по различен начин: в редки случаи Господ явява Себе Си 
във величествен образ, но по-често Той действа посредством обичайния 
ход на нещата, проявявайки Се по един незабележим начин (нещо, което 

14  Постен Триод, петък на 5-а седмица, 9-а песен, 1-ви тропар (автор на канона е Йосиф Песнописец, IX в.).
15  Иоанн Златоуст, свят. Беседы на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Творения в русском пе-
реводе. Т. VIII, кн. 1. СПб, 1902, с. 169.
16  Ἰωάννης ὁ Χρυσοστόμος. Εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελιστήν. Patrologia Graeca. V. 59. Accurante 
J.-P. Migne. Paris, 1862, с. 155.
17  Τριώδιον κατανυκτικόν, περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 
Τυπογραφείο του αγίου Γεωργίου, 1856, с. 278.
18  House P. R. 1, 2 Kings. The New American Commentary, Vol. 8. Nashville, 2001, с. 223.
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ние понякога наричаме стечение на обстоятелствата).19

3. Господ, предугаждайки Откровението на Новия завет, показва на пророк 
Илия, че в Неговия промисъл милостта надделява над съда. Точно върху 
тази мисъл наблягат християнските тълкуватели от светоотеческия 
период. Така блажени Теодорит Кирски казва: Владиката „счел за по-доб-
ро да управлява човешкия род чрез кротост и дълготърпение, макар че 
за Него не е трудно да изпрати на нечестивците мълнии и гръмове, да 
разтърси земята”. Затова Господ внушава на пророка мисълта, че и той е 
длъжен да подражава на Бога и да действа с любов, а не да изисква за сво-
ите нечестиви сънародници само наказания: „А с това показал, че само 
дълготърпението и човеколюбието са угодни Богу, а всичко останало 
навлича върху себе си човешката злоба”20. Подобна мисъл изразява и пре-
подобни Ефрем Сириец: Господ искал да насочи пророка към „подражаване 
на Божия промисъл, Който върши Своя праведен съд с преизобилието на 
Своята милост”21. Тук вече е възможен преходът към месианска перспек-
тива: тъй като основната цел на видението – предугаждането на ново-
заветния тезис за приоритета на милостта над съда, то и явяването 
на Бога в образа на тих вятър или звучаща тишина е предугаждане на 
личността на Христос. Тази мисъл е формулирана ясно от преподобни 
Йоан Дамаскин, при това в канона за празника на пророк Илия тя е изразе-
на завоалирано: „Хлад кроток показа и тонок Господа тебе, Илие, по Бозе 
ревнующу Вседержители, не дух бурен, ни трус, ни огн стращаяй. Темже 
Иисусу кроткому пел еси: благословен еси, Боже отец наших”22 (да отбеле-
жим очевидния паралел: „хлад кроток”//„Иисус кроткий”). В същото време 
в Слово на Преображение Господне тази идея звучи по-отчетливо – препо-
добни Йоан Дамаскин влага в устата на пророк Илия следните думи: „Ето 
Този, Когото видях някога безтелесен в лъх от тих вятър”23.

Сега вече, след като се спряхме на „основната” екзегетическа традиция в 
изясняването на Богоявлението с участието на пророк Илия на Хорив, да 
преминем към едно частно и коренно различно от посочените мнения, което 
за пръв път е било формулирано от известния съвременен библеист Йохан 
Луст24 през 1975 г. Макар повечето библеисти да не споделят неговата глед-
на точка, въпреки това всички съвременни изследователи споменават за 
нея като за частно мнение. Накратко, в статията A Gentle Breeze or a Roaring 
19  Бимсон Дж. Третья и Четвертая книги Царств. Новый библейский комментарий. Ч. 1. Ветхий Завет. Кни-
га Бытия – Книга Иова. СПб., 2000, с. 483.
20  Феодорит, еп. Кирский, блж. Т. 1. Изъяснения трудных мест Божественного Писания. М., 2003, с. 328-329.
21  Ефрем Сирин, преп. Комментарии на 4-ю книгу Царств. Библейские комментарии отцов Церкви и других 
авторов I-VIII веков. Ветхий Завет. Том V: Исторические книги (часть 2). Книги Царств (3-я и 4-я), Паралипо-
менон (1-я и 2-я); Ездры (1-я), Неемии и Есфири / Под ред. Дж. Р. Фрэнки / Русское издание под редакцией Ю.Н. 
Варзонина / Пер. с англ., греч., лат. и сир. Тверь: Герменевтика, 2011, с. 136.
22  Миней, 20 июли, служба на пророк Илия, 1-и канон на утренята, 7-а песен, 2-ри тропар.
23  Иоанн Дамаскин, преп. Слово на преславное Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Сборник про-
поведнических образцов: Проповеди святоотеческие и церковно-отечественные: В 2 ч. Сост.: П. Дударев. 
СПб., 1912, с. 228.
24  Йохан Луст (J. Lust) – известен библеист, католик по вероизповедание, доктор по богословие, доктор по 
библейска филология, професор в Лувенския университет (Белгия).
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Thunderous Sound? Й. Луст критикува популярните преводи (still small voice и 
voice of a gentle breeze) на фразата קוֹל דְּמָמָה דַקָּה и предлага собствени прево-
ди и интерпретации. Терминът דְּמָמָה той извежда от акадското damamu – 
„рев на животно, вопъл на човек”; също така той се позовава на едно от 
възможните значения на корена דּמם, to moan („да стенеш”) в речника на 
Koehler – Baumgartner25. По-натам той ревизира преводите на всички места в 
Библията, където се среща думата דְּמָמָה, и след това се връща към 3 Царств. 
19:12, като прави следния междинен извод: преводът „ревящ звук” тук също 
е възможен. След това се обръща към думата דַקָּה и я извежда от глагола דָּקַק – 
„да чупиш, да разбиваш на части”. Той смята, че דַקָּה не е прилагателно, а при-
частие от посочения по-горе глагол и затова го превежда като „съкрушаващ” 
(crushing). В резултат на всичко казано стига до извода: словосъчетанието 
 ,”следва да се преведе буквално като „съкрушаващ и ревящ звук קוֹל דְּמָמָה דַקָּה
след което авторът уточнява своя превод и получава roaring thundering voice 
= „ревящ гръмоподобен глас”. След това в съответствие с предложения пре-
вод предлага своеобразна интерпретация на целия фрагмент: ураганът, зе-
метресението и огънят са били само глашатаи, предвестници на идването 
на Яхве. Господ се явява на пророка (фактът на Богоявление се потвърждава 
от това, че Илия закрива лицето си) и говори с него с „ревящ гръмоподобен 
глас”. Като допълнителен аргумент се посочва паралелът с Изх. 19:16-19, къ-
дето също така след страховити природни явления Господ говори на Мойсей 
с „гръмовен глас”26. Смисълът на подобен начин на говорене с Илия е свързан с 
последващите страшни думи на Яхве, в които Той говори за намерението Си 
решително да се намесва в хода на историята и да наказва нечестивите. Бог 
повече няма да търпи беззаконието. Той ще накаже виновните и върху Израил 
ще се стоварят наказания под формата на войни и насилие. Ето защо в съот-
ветствие със съдържанието на думите на Господ и катастрофическата при-
рода на последващите събития самият глас на Яхве е ревящ и гръмоподобен.27

Как да оценим подобна гледна точка? Разбира се, оригиналността на превода 
и интерпретацията впечатляват. Но е налице и фактът, че в разсъждения-
та на автора има известно насилване и някои неточности: позовава се на съ-
държащия неточности речник на Koehler – Baumgartner, свързва думата דְּמָמָה 
с акадската damamu (въпреки че аналогиите с други древни езици невинаги 
дават точното значение на думата), смята думата דַקָּה за синоним на паро-
нима דָּכָה, употребен в Пс. 92:3. Също така не взима предвид, че думите от 
женски род (דַקָּה דְּמָמָה) едва ли могат да са определения на думата קוֹל (впрочем 
на подобна несъгласуваност по род на дадения фрагмент не обръщат внима-
ние много преводачи, за което вече беше казано). И накрая, не можем да не взе-
мем предвид, че повечето съвременни екзегети, които са запознати с глед-
ната точка на Й. Луст, въпреки това не приемат неговия превод, запазвайки 

25  Има се предвид речникът Koehler L., Baumgartner W. Lexicon in Veteris Testamenti libros. Leiden, 1953; В нас-
тоящия момент речникът е остарял и е заменен от изданието The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament. 
26  Така е преведено според версията на Руското библейско дружество; същия смисъл има и в New Jerusalem 
Bible: „God answered him in the thunder”.
27  Lust J. ”A Gentle Breeze or a Roaring Thunderous Sound?”, Vetus Testamentum, vol. 25 (1975), с. 110–115.
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вярност към традиционното разбиране: противопоставянето на דְּמָמָה דַקָּה 
-на страшните космически явления.28 И нещата тук не опират до присъ קוֹל
щия на мнозина библеисти консерватизъм, а до недостатъчната убедител-
ност на разсъжденията на Й. Луст. Ето защо и ние, отбелязвайки като ориги-
нална и интересна тази гледна точка, смятаме за по-надеждни вариантите 
„звук на пълна тишина” и „шум от слаб ветрец”, както и свързаните с тях 
интерпретации (за които стана дума по-горе).

Накрая ще разгледаме и два второстепенни спорни въпроса. Първо, някои ек-
зегети се съмняват, че изразът קוֹל דְּמָמָה דַקָּה следва да се разглежда като образ 
на Богоявление. Ясно е, че да се отрича изобщо реалността на теофания тук 
не е възможно (след като Бог се е обърнал към Илия, значи е имало определен 
контакт между тях), но става дума за това, че Бог не е използвал никакъв фи-
зически образ, за да се яви на пророка, още повече пък не бива да се мисли, че 
образът „звук на пълна тишина” съдържа някакво ново откровение за Бога. 
Ето как разсъждава Р. Нелсън, един от поддръжниците на тази гледна точка: 
Господ преминава покрай пещерата в привичните образи на бурен вятър, зе-
метресение и огън; повтарящите се забележки за отсъствието на Господ в 
бурята, земетресението и огъня са уточняващи указания с богословски под-
текст: не бива да се мисли, че Господ присъства в тези образи със Своята 
същност. На смяна на тези външни образи на теофания идва „тихият спо-
коен глас”, в който, както смятат библеистите, Бог именно присъства, за 
разлика от предишните три явления. Само че Р. Нелсън обръща внимание на 
съществуващите разминавания в преводите на фразата קוֹל דְּמָמָה דַקָּה и из-
казва мисълта, че самото наличие на различни варианти е свидетелство за 
неправилното разбиране на текста. Според него само невнимателен чита-
тел може да си помисли, че говорейки за отсъствието на Бога в първите три 
събития, Библията завоалирано ни подсказва, че именно в четвъртото съ-
битие Бог явява Себе Си на Илия. Излиза, че библеистите търсят богослов-
ска идея там, където изобщо липсва какъвто и да е богословски подтекст!29 
Ако тук ставаше дума за образ на теофания, в текста това трябваше да е 
изразено по-ясно. Всъщност (според мнението на посочения екзегет) „тих, 
спокоен глас” не е образ на теофания, а единствено знак за пророка, възвес-
тяващ края на „теофаничната възбуда” и съобщаващ му, че може да излезе 
от пещерата.30

Представената гледна точка, макар и интересна със своята вътрешна логи-
ка, въпреки това е твърде съмнителна и тенденциозна. Преди да пристъпим 
към нейния анализ, нека обърнем внимание на изложението на историята при 
Йосиф Флавий, което частично се съгласува с представеното мнение, но в съ-
щото време и свидетелства срещу него. Ето как Йосиф описва събитието: 

28  Strawn B. A. Commentary on 1 Kings 19:1–18. [Електронен ресурс]. URL: http://www.workingpreacher.org/
preaching.aspx?commentary_id=1082 (прегледан на 28.09.2017).
29  Мисълта на Р. Нелсън може да бъде изразена с известната поговорка: търсят черна котка в тъмна 
стая, докато нея там я няма. 
30  Nelson R. D. First and Second Kings. Interpretation, a Bible commentary for teaching and preaching. Atlanta: John 
Knox Press, 1987, с. 124-125.
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„На разсъмване Илия излязъл от своето убежище. Земята треперила и блес-
тяща светлина озарявала околността. След това, когато всичко отново се 
успокоило, се чул глас на Всевишния, Който уговарял Илия да не се страхува от 
нищо, тъй като никой от враговете му не ще може да му навреди. След това 
Илия чул заповед да се прибере у дома…”31. Както виждаме, Йосиф изобщо не 
свързва земетресението и огъня с присъствието на Бога, но главното е, че 
той изобщо не забелязва загадъчния „звук на пълна тишина”. В същото вре-
ме Йосиф опровергава едно от главните положения на Р. Нелсън, за което ще 
стане дума след малко.

Нека сега анализираме мнението на Р. Нелсън, като в началото изтъкнем 
недостатъците на теорията му, а след това приведем положителните 
аргументи в полза на версията, че Господ се явил на пророка именно в обра-
за, който е обозначен с фразата קוֹל דְּמָמָה דַקָּה (за чийто превод се спряхме на 
версията „звук на пълна тишина”). Първо, авторът се опитва да заобиколи 
проблема с превода и интерпретацията на сложния израз קוֹל דְּמָמָה דַקָּה, пре-
делно опростявайки смисъла му и лишавайки го от богословско съдържание 
(ясно е, че заобикалянето на проблем е най-лошият начин за решаването му). 
Второ, той игнорира свидетелството на Септуагинта, в чийто текст се 
съдържа явното посочване на присъствието на Яхве в шума от слаб вет-
рец: μετὰ τὸ πῦρ φωνὴ αὔρας λεπτῆς κἀκεῖ κύριος. Трето (и това е основната 
грешка), авторът споделя мнението, отразено в редица английски преводи, 
че видите ли, Илия се е криел в пещерата, докато Господ преминавал покрай 
него в урагана, земетресението и огъня. Само че в действителност начало-
то на 11-и стих е правилно да се превежда така, както това е направено в 
Септуагинта и в Синодалния превод: „И каза му Бог: излез и застани на плани-
ната пред лицето Господне; и ето, Господ ще мине (עֹבֵר)…”. Тук акцентираме 
вниманието върху превода на причастието עֹבֵר с глагола в бъдеще време „ще 
мине”. Съвременният библеист М. Рогланд в свое специално изследване уточ-
нява, че в текста става дума за най-близко бъдеще време, а от съвременните 
английски преводи подобен прочит съдържат New Revised Standard Version и 
New International Version: „for the LORD is about to pass by”. От подобен превод 
следва, че Илия излязъл от пещерата преди началото на теофанията, за ко-
ето имплицитно съобщава и Йосиф Флавий.32 Това означава, че Илия съзерца-
вал урагана, земетресението и огъня и следователно не се нуждаел от ника-
къв специален „сигнал”, че вече може да излезе от пещерата (нали Р. Нелсън 
именно така тълкува „тихия, спокоен глас”)!

Сега да кажем за положителните аргументи в полза на възприемането на דַקָּה 
-като образ на явяването на Бога. Първо, можем да си спомним за яс קוֹל דְּמָמָה
ната добавка в текста на Септуагинта „и там е Господ”, въпреки че библе-
истът от XIX в. Дж. Ламби изказва мисълта, че в добавянето на думите „и 
там е Господ” няма никаква необходимост, тъй като без тях библейският 

31  Nelson R. D. First and Second Kings. Interpretation, a Bible commentary for teaching and preaching. Atlanta: John 
Knox Press, 1987, с. 124-125.
32  Rogland M. Elijah and the ‘Voice’ at Horeb (1 Kings 19): Narrative Sequence in the Masoretic Text and Josephus, Vetus 
Testamentum, vol. 62 (2012), с. 93-94.
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разказ въздейства по-дълбоко.33 Второ, важно свидетелство е разбирането 
на това събитие в светоотеческата екзегеза и в църковната химнография. 
Трето, краткостта на библейския текст и отсъствието на ясни указания 
за образа на Богоявление според съвременния библеист М. Коган съвсем не оз-
начава, че Богоявление не е имало. Напротив, след казаното в 11. и 12. стих 
подробното съобщаване за явяването на Бога става излишно, тъй като би 
могло да обезсмисли художествения ефект от повествованието. Нека да 
обърнем внимание, че в книга Царства има други места (например 3 Царств. 
21:17-20), в които са пропуснати очаквани думи.34

И последният дискусионен въпрос: пророк Илия видял или чул Господа? В полза 
на чуването говори самият текст на Библията в стих 13 (евр. ַכִּשְׁמֹע = греч. ὡς 
ἤκουσεν = „като чу”), както и характерът на видението: шумът или гласът 
може да бъде само чут, неговото зрително възприемане е невъзможно. Само 
че във вече приведените цитати от църковни песнопения и от „Словото” на 
Йоан Дамаскин ние навсякъде срещаме глагола видя: „Виде Илиа Господа в тон-
це ветре…”. Това формално противоречие може да бъде разрешено по следния 
начин: разбира се, Илия преди всичко е слушал Господа, но тъй като срещата с 
Бога обхваща всички чувства и страни на душата на човека, който се оказва 
„извън себе си” в състоянието на пророчески екстаз, то може да се говори и 
за виждане на Господа с духовни очи.

И така, в настоящия очерк разгледахме въпроси, свързани с тълкуванието 
на образа на Богоявление, случило се с пророк Илия на Хорив. В заключение ще 
представим основните тези. За израза קוֹל דְּמָמָה דַקָּה по-удачният превод е 
„звук на пълна тишина”, въпреки че вариантът на Септуагинта „шум от слаб 
ветрец” също е интересен по силата на възможностите, които предоставя. 
Най-правдоподобното тълкувание на образа е идеята за превъзходството 
на Божията милост над съда. Интересна е също така месианската интерпре-
тация като образ на кроткия Христос. Бяха разгледани също така и частни-
те мнения за превода на посочената фраза като „ревящ гръмоподобен глас”, 
а също и за това, че въпросната фраза не е свързана изобщо с Богоявление; 
тези две мнения бяха признати за маргинални и несъстоятелни. 

Превод от руски: Димитър Спасов

33  Lumby J. R. 1 Kings. Cambridge: Cambridge University Press, 1886, с. 202.
34  Cogan M. I Kings: A new translation with introduction and commentary. London: Yale University Press, 2008, с. 453.
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„КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В 
БЪЛГАРИЯ – МАЛКО СТАДО С 
ГОЛЯМА МИСИЯ”
С кардинал Леонардо Сандри разговаря проф. Владимир 
Градев

Кардинал Леонардо Сандри е роден на 18 ноември 1943 година в Буенос Айрес в 
семейство на емигранти от Северна Италия. Завършва богословие в Буенос 
Айрес. През 1967 година е ръкоположен за свещеник, продължава своето об-
разование в Григорианския университет и Папската дипломатическа акаде-
мия в Рим. През 1971 година постъпва на дипломатическа служба в Светия 
престол и заема длъжности в различни нунциатури: в Мадагаскар, на остров 
Мавриций, в Съединените американски щати. През 1995 г. е ръкоположен за 
архиепископ и изпратен като апостолически нунций във Венецуела, а след 
това в Мексико. През 2000 година архиепископ Леонардо Сандри става замест-
ник държавен секретар. Активно участва в организирането на посещението 
на папа Йоан Павел ІІ в България през 2002 г., за което е отличен от българ-
ската държава с орден „Мадарски конник” първа степен. От 2007 г. Леонардо 
Сандри е префект на Конгрегацията, сега Дикастерий, за Източните църкви 
и е издигнат в кардиналски сан. Като префект на Дикастерия за Източните 
църкви полага особена грижа за преследваните християни и църкви в Близкия 
и Средния изток, но също така отделя специално внимание на църквите в 
Източна Европа и на Католическата църква в България. Посещавал е няколко 
пъти България, включително за откриването на църквата в Плевен и за ос-
вещаването на катедралата „Св. Йосиф” в София. От 2020 г. е вицедоайен на 
Кардиналския колегиум. На 21 ноември 2022 г. папа Франциск освободи карди-
нал Сандри от поста на префект поради навършена възраст, в светлината 
на което това интервю се явява и като своеобразен „завет” на кардинала.

Щастлив съм да започнем първото предаване на радио Аве Мария с разговор 
с Негова Светлост кардинал Леонардо Сандри, дошъл в София специално за 

На 22 октомври 2022 г. кардинал Леонардо Сандри даде интервю за 
новостартиралото радио Аве Мария, с което интернет медията 
откри своята програма. Кардиналът бе на посещение в България 
специално за да открие и благослови инициативата на новото  
радио. Представяме ви запис от разговора…



68

Християнство и съвременност

да открие и благослови радио Аве Мария. Ваша Светлост, вие дойдохте 
в България в деня, в който отбелязваме паметта на св. Йоан Павел ІІ, на 
когото вие бяхте един от най-близките сътрудници, особено в последни-
те най-драматични и най-силни години на неговия понтификат. Всички си 
спомняме деня 2 април 2005 г., когато излязохте вечерта в 21 часа на пло-
щад „Св. Петър”, където се бяха събрали десетки хиляди хора, и оповестя-
вайки смъртта на папа Йоан Павел ІІ, казахте: „В този момент всички ние 
станахме сираци”. Спомням си чувството от този момент, защото и аз 
бях на площада да се моля с всички други, спомням си как казахме заедно с 
вас молитвата Светата Броеница и как вие още тогава казахте: „Той от-
варя сега за нас небесните двери.” Затова да започнем, ако позволите, с жи-
вота и светостта на папа Йоан Павел ІІ и неговото покровителство над 
всички нас. Какво е вашето свидетелство за човека и духовника, когото 
познавахте добре и работихте толкова години с него? Представям си, че 
бихме могли да разговаряме за неговата личност цял ден, и се надявам, че 
вие ще запишете вашите спомени за папа Йоан Павел ІІ. Но с няколко думи – 
как бихте описали за нашите слушатели светостта на папа Йоан Павел ІІ?

Благодаря, скъпи проф. Градев. Запознах се с вас, когато бяхте млад посланик 
в Светия престол, и благодаря за вашето свидетелство относно свети Йоан 
Павел ІІ. Със сигурност всички ние го носим в сърцата си. Много житейски де-
тайли свидетелстват за неговата святост. Вярвам, че за всеки, независимо на 
кой континент живее, от произхода и възрастта му, голямото свидетелство 

Откриване на радио „Аве Мария”. На снимката (от ляво на дясно): помощен епископ Румен Ста-
нев, епископ Христо Пройков, архиепископ Лучано Суриани, апостолически нунций в България, 
проф. Владимир Градев, кардинал Леонардо Сандри, отец Ярослав Барткиевич и Богдан Паташев, 
посланик на България при Светия престол
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за светостта на папа Йоан Павел е пътят му към Голгота. Както вие казах-
те, последните години от живота му бяха драматични. Той понесе кръста 
Христов, преживян в различни етапи на физическо страдание. Страдание, 
което най-вече през последните години го беляза и същевременно го направи 
брат на всеки страдащ човек по примера на Мъжа на скърбите, за Когото го-
вори пророк Исая. Както вие си спомняте, този образ със сигурност го вижда-
ме обобщен именно в последните дни от живота на Светия отец, когато по 
време на Кръстния път в Колизеума (който въпреки всичко се проведе) тв ка-
мерите хванаха в кадър и разпространиха в целия свят образа на свети Йоан 
Павел ІІ коленичил, прегърнал Кръста Господен. Този образ изразяваше не само 
прегръщането на физическия кръст, а на Кръста Христов на Голгота, Кръста 
на страданието, с което той се сблъска. Така че папа Йоан Павел ІІ е светец 
на страданието, споделено и изживяно заедно с Иисус и принесено на Иисус. 
Заедно с това, говорейки за личността на свети Йоан Павел ІІ и България, не 
можем да забравим онази отличителна черта на неговия понтификат, изразя-
ваща се в икуменическата откритост като продължител на делото на него-
вите предшественици, по браздата на Втория ватикански събор, но със свой 
почерк. Тъй като България е свързана и с паметта на светите солунски братя 
Кирил и Методий, той искаше да напомни за образа на Църквата, която диша с 
два бели дроба. Нека си спомним за онзи важен жест на папа Йоан Павел II, кога-
то пожела да провъзгласи наред със свети Бенедикт за покровители на Европа 
светите Кирил и Методий, които са светците на Източна Европа. И после с 
енцикликата Славянските апостоли той осветли особената интуиция на два-
мата братя за изследователска мисия в благовестие, което да бъде разбира-
емо на езиците на народите, станали ученици на Иисус. Мисля, че е важно да 
откроим именно тези два аспекта, свързани с живота на св. папа Йоан Павел 
II – на страданието и на вниманието към източния бял дроб на Църквата. Ако 
помислим за преживените тоталитарни и атеистични режими в страните 
от Централна и Източна Европа, можем да кажем, че свети Йоан Павел ІІ силно 
желаеше дробовете на човечеството да могат да дишат свободно както на 
Запад, така и на Изток    . Нека споменем именно неговата битка за достойн-
ството и свободата на човешката личност, особено за онези народи, които 
бяха потиснати от мракобесието на атеистичните и антихуманни режими.

Ваша Светлост, особено ви благодаря за това ваше много силно свидетел-
ство. Един от най-големите кръстове, които носеше папа Йоан Павел ІІ, 
беше войната в Ирак и предотвратяването на опасността тя да се пре-
върне в конфликт на цивилизациите. Вие поехте този кръст на папа Йоан 
Павел в качеството си на префект на Дикастерия за Източните църкви 
и постоянната ви грижа за християните и мира като цяло в Близкия из-
ток. Също така проявявахте постоянна грижа и за Църквата в България. 
Освен това допринесохте много за посещението на папа Франциск в 
България преди три години. Като сътрудник на трима папи, какво бих-
те казали на нашите слушатели днес, защото знаем, че Католическата 
църква е единна и силна както в продължаването на традицията, така и 
в своето непрестанно обновяване? Как бихте оценили и посещението на 
папа Франциск в България и неговата мисия днес?
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Не мисля, че ще разкрия някаква голяма тайна, но мисля, че папа Франциск носи 
в сърцето си голяма обич към вашата страна. Неговото апостолическо пъ-
туване в България има несъмнено дълбоки корени, които може би ще открием 
в неговото детство.

Може би тези корени ще открием в българското кисело мляко?

О, и в розите, в българските рози. Стилът на папа Франциск също поразява все-
ки, дори и онези, които не преживяват непосредствено опита на вярата. Нека 
да кажем, че самият избор на папа Франциск да пътува до България е типичен 
израз на отличителния му почерк. Някои коментатори остроумно отбелязаха, 
че папа Франциск винаги е избирал, особено когато става дума за Европа, така 
наречените периферии. Папа Франциск не е посетил Великобритания, не е хо-
дил в Испания или във Франция, нито в Германия, в големите страни, двигате-
ли на икономиката на континента. Той започна посещението си от Албания, 
след това избра България, Северна Македония, избра Гърция, Малта... В речта 
си при получаването на наградата „Карл Велики” той постави следния въпрос: 
„Докъде стигна, Европа? Ти си една стара, застаряваща Европа, която е позаб-
равила за своя произход, за своята идентичност”. Папа Франциск пожела, без 
да изключва така наречените велики нации на Европа, да даде предимство на 
малките народи, които вече са част от нея и в политическо отношение. Папа 
Франциск пожела да даде индикация, че има първенство на малките и така на-
речените последни пред големите на земята, така че никой народ не трябва 
да се чувства малък или маловажен. Напротив, той даде индикация, че избира 
преди всичко предимно най-малките реалности, може би най-малко значимите 
на международната сцена. Йоан Павел ІІ, както казахме по-рано, беше този, 
който свали Желязната завеса, папа Франциск и днес е неуморим миротворец. 
Посещението на места, които и днес са изправени пред конфликти, страда-
ние, скръб и война, говори за желанието му да бъде поклонник на мира. Той е 
строител на мостове, а не на бариери, чукайки на вратата на всяко сърце, как-
то папа Йоан Павел ІІ казва в началото на своя понтификат – „Не се страхувай-
те, отворете, дори разтворете широко вратата за Христос”. Може да кажем, 
че папа Франциск продължава тази традиция. Защото ни предизвиква, изхож-
дайки от Христос, да отворим широко сърцето си не само за Него, но за всеки 
човек. Особено за малките и бедните, в които Христос е казал, че може да бъде 
разпознат. Нека помислим за казаното в Евангелието от Матей, 25. глава.

Благодаря ви, Ваша Светлост, това беше също един много силен урок и 
важна тема за размисъл за всички нас. И най-вече да не мислим, че като 
сме малки – не можем да направим нищо, а напротив, да бъдем активни в 
усилието за една по-добра и по-справедлива (особено към най-малките и 
бедните) Европа, и изобщо за един по-добър и мирен свят според насърче-
нието на папа Франциск. 

Тук ние се намираме в дома на Анджело Ронкали – един друг папа, друг све-
тец – папа Йоан ХХІІІ. Представям си, Ваша Светлост, че папа Йоан ХХІІІ, 
когото вие може би не сте познавали лично, е имал голяма роля във вашето 
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младежко израстване и формиране. Тези години също бяха драматични и не-
съмнено вие сте ги преживели дълбоко лично, като например Кубинската 
криза, която се развиваше не чак толкова далеч от Аржентина и за която 
папа Йоан ХХІІІ даде тласък за разрешаване и я превърна в стимул за друго 
общуване между народите в едни от най-мрачните и напрегнати години 
на Студената война. Вие преди всичко сам сте изживели ентусиазма и но-
вия полъх в Църквата с Втория ватикански събор, защото сте от оно-
ва младо поколение, родено от Събора. Как бихте оценили днес делото на 
папа Йоан ХХІІІ и следата, която той оставя в живота на Църквата?

Много неща могат да се кажат за свети Йоан ХХІІІ: Добрия папа, Папата на 
събора, Папата на Кубинската криза. Преди няколко дни папа Франциск от-
служи литургия в памет на Йоан ХХІІІ, като припомни и благодари на Господа 
за 60-годишнината от откриването на Втория ватикански вселенски събор. 
Йоан ХХІІІ се превърна в тълкувател на гласа на Духа, позволил е на Светия Дух 
да води сърцето му и не само да му даде интуицията за Събора, но и човешка-
та и християнска смелост да го осъществи, обявявайки го и след това – анга-
жирайки се за действителното му откриване, въпреки че здравето му вече е 
било донякъде засегнато от тумора, както после стана ясно. Често повта-
ряме, но е вярно, че със сигурност сред темите на събора са въпросите за ре-
лигиозната свобода и за икуменизма. Присъствието и историята на Анджело 
Джузепе Ронкали в България, както после и в Турция и в Гърция, на практика 
също беше подготовка за някои теми на събора. Със сигурност в опита на 
всекидневно братско общуване с хора от различни християнски деномина-
ции и други вероизповедания, Йоан ХХІІІ, включително и в дейността си в 
България, подготви това, което беше голям дар за Църквата и за света, дар, 
който все още моли да бъде опознат, приет и възобновен. Свети Йоан ХХІІІ се 
вслуша в реалностите, в опита, който е преживял в България, а най-вече след 
това се е оставил да бъде воден и се е вслушвал в гласа на Духа, който по ня-
какъв начин му е гарантирал особена помощ именно като папа в интуицията 
за необходимостта на събора. Това е Йоан ХХІІІ – Папата на събора, вслушващ 
се в Духа, папата на мира пред лицето на всеобщите кризи, които изглеждаха 
неизбежни и заплашваха с взаимно и глобално унищожение, папата на добро-
тата и човечността. Неговото наследство продължи чрез неговите прием-
ници и днес е особено актуално в лицето на папа Франциск.

Говорихме за трима папи, които са имали толкова важна роля във вашия 
живот, мисия и дело, но също така и в живота на България и на Българската 
църква. Говорихме за посещенията на папа Йоан Павел ІІ, на папа Франциск, 
както споменахме – намираме се в дома на папа Йоан ХХІІІ в България… Ето, 
българите католици от източен обред са в своята епархия „Св. Йоан ХХІІІ”, 
за въздигането на която и вие дадохте своя принос, за което всички сме ви 
признателни. Българите католици са малка част от българското общест-
во, каква е ролята на една такава малка Църква, на една такава малка общ-
ност в универсалния, вселенския живот на Църквата и каква е тя според 
вас в живота на обществото, в която една такава общност се намира?
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Вече 15 години – от юни 2007 г., съм префект на Дикастерия за Източните църк-
ви и през тези години имах възможността да се запозная, да се срещна с всички 
епископи, патриарси, върховните архиепископи, както и съм бил в повечето, ако 
не и в почти всички територии, където източните християни присъстват от 
векове или в по-ново време поради явленията на миграцията и така наречената 
диаспора. България има специално място за нас, защото е една от територии-
те, на които Дикастерият се занимава не само с верните от източната обред-
на традиция, както във вашия случай – с византийската, но и с латинската, ко-
ето е нещо уникално. Мястото на една такава малка общност във Вселенската 
църква е ценно и по някакъв начин отразява самата идентичност на източните 
църкви в малкото. Католическата латинска и византийска църква в България е 
църква в малцинство сред мнозинството от населението, което е православ-
но, а също и спрямо тези, които изповядват исляма. Източните църкви в света 
са малко присъствие в океана на латинската църква. Сравнението е това на по-
вече от един милиард католици и общо 23 милиона източни католици, разделени 
в различните обредни традиции в света. И все пак както източните църкви, 
макар и малки по численост спрямо латинската църква, така и Католическата 
църква в България е призвана да бъде квас в тестото, да бъде плодоносно семе. 
Именно както Евангелието ни учи, изхождайки например от притчата за семе-
то. Или да си спомним историята за Давид, че това, което е малко в очите на 
света, е голямо в очите на Бога. Така че не трябва да разсъждаваме по крите-
риите на количеството, а по ефективността на нашето свидетелство, по 
стойността на това, което казваме и вършим, по това да бъдем значими точ-
но като квас, да бъдем сол. В този смисъл Католическата църква в България е 
малко стадо, но с голяма мисия. Усещаме предимството на това да сме малки, но 
да сме призвани за велики неща, за велико свидетелство. Католическата църква 
в България може да свидетелства за вярата по примера на това, за което гово-
ри папа Франциск – братолюбие най-вече с най-малките и с най-бедните. Когато 
други страни, други реалности, други схващания за света, за живота и за исто-
рията затварят вратите, вдигат бариери и искат да ни оставят безразлични, 
първенството на братолюбието, на вниманието към малкия и бедния прави 
католическата общност в България да бъде голяма и значима, наистина квас 
и сол. Преди малко споменах, говорихме вече за това, че Католическата църква 
в България е малко присъствие в сравнение с православното мнозинство. Ето 
това е отличителна черта на източните католически църкви. Фактически, 
ако направим изключение за Маронитската църква в Ливан и Сиромалабарската 
църква в Индия, всички останали източни католически църкви имат като отли-
чителна черта това, че имат една православна или източна православна църк-
ва – сестра близначка, от която често са се отделяли католическите именно за 
да влязат в общение с Рим. Следователно, както се казва в съборното поста-
новление Orientalium Ecclesiarum, единството и реинтеграцията е великата 
икуменическа мисия на източните католически църкви. Източните църкви съ-
ществуват именно за да проявят това – как общението с епископа на Рим, от-
личителна черта на източнокатолическите църкви, не принизява собствена-
та идентичност. Напротив, особено след Събора Католическата църква осъзна 
важността на зачитането, опазването, съхраняването, оповестяването и 
развитието на богословското, литургичното, дисциплинарното и духовното 
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наследство на Християнския изток. Така че икуменическата мисия е в това да се 
покаже как общението с епископа на Рим не е нещо, което заличава собствена-
та специфика или я обезличава. Например както това се е случвало с налагането 
на латинския обред през изминалите векове. Източният обред се превръща в 
начин хората да схванат, че лицето на Католическата църква е пъстро и много-
образно. Но дълбокото единство е в изповядването на вярата в Христос и във 
вслушването на епископа на Рим. Така че и Католическата църква в България е 
Църква, призована да засвидетелства братолюбието между християните, за 
развитието на икуменическите отношения и преодоляването на възникнали-
те трудности.

Благодаря ви, Ваша Светлост, за тази оценка на ролята на Католическата 
църква в България, за това насърчение. И да не си мислим, както често ни 
се случва, че да сме малки, е удобно, че всичко зависи от големите, а да 
бъдем именно това малко зърно, тази сол, която е гласът на истината. 
Тази нова общност, която създава радио Аве Мария, несъмнено също ще 
помогне. Вие днес благословихте нашето радио, това е уебрадио, една съ-
временна медия, която ще използва всички нови технологии, които дава 
интернет. Интернет дава нови възможности, но заедно с това – и нови 
предизвикателства. Предизвиква у някои и известно безпокойство, за-
щото според мнозина тази виртуална реалност все по-настъпателно из-
мества „реалната реалност”. Какво е мястото на тези нови средства за 
комуникация в живота на Църквата, как се свързва това с нейната бога-
та хилядолетна традиция? Някои се страхуват, че с тези нови техноло-
гии младите повече няма да четат, няма да се връщат към цялото това 
богатство. Това, разбира се, са крайни мнения, които не познават живота 
на младите, в които е нашата надежда. Как, Ваша Светлост, се съчетава 
традицията с тези нови възможности?

Опитът с пандемията ни върна в дълбокото страдание, самотата и изолацията, 
без тези нови технологии и средства за комуникация да могат да заменят реалния 
човешки контакт, красотата да бъдем един до друг. Но всички форми на медий-
на и социална комуникация по време на пандемията в сферата на катехизацията, 
на евангелизацията, на литургичния и молитвен живот бяха безценни. Така че 
потвърждаваме, както уточняват много документи на папата в тази област, 
положителната роля на тези инструменти за комуникация. Потенциалът им за 
добро, който те носят, свидетелства за ефективността им в скъсяването на 
дистанцията. Знаем за случаи, за които бих предпочел да не казвам подробности 
от съображения за поверителност, как в някои страни, където има религиозно 
преследване, където няма религиозна свобода, колко много помага евангелизатор-
ската дейност от дистанция, чрез средствата на новите технологии. Това, че 
радиото може да стигне до нас не само на къси или средни вълни – като старото 
радио, а чрез интернет и подкастове, наистина дава нови възможности за оне-
зи, които са възпрепятствани – ако не и направо преследвани, да търсят Господа, 
пътя на вярата по традиционните начини. Така че и стартът на този опит в 
България със сигурност е благословия, знак за близост, знак, че искаме да можем 
да достигнем до всички. Очевидно това за Църквата, за тези, които подхождат 
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пастирски, предполага ангажимент, отговорност. Защото сме наясно, че ние не 
можем и не трябва да достигаме до всички само защото ние правим радиопрогра-
ма за тях, а защото всъщност с тази програма продължаваме да вървим заедно 
с тях рамо до рамо, да отслужваме литургия заедно, да си стиснем ръката, да се 
разпознаем като братя в по-конкретна близост. Така че по някакъв начин социал-
ните мрежи не заместват лицето на другия, а ни карат да го желаем и ни ангажи-
рат в търсенето му, в това да отидем да го намерим. Нека се концентрираме вър-
ху един конкретен случай – колко добро правят всички форми на енорийско радио, 
които позволяват на болните от енорията да се чувстват близо до живота на 
Църквата, да могат да се молят с Броеницата в църквата дори и ако физически не 
могат да отидат там. Колко ценно е за същия този болен човек това, че служите-
лят на Евхаристията, не толкова свещеникът, колкото монахинята, дяконът и 
семинаристът могат да отидат от къща на къща, за да занесат Евхаристията, 
да занесат благословия на болните, да благословят домовете им. Така че едното 
не може без другото. Потенциалът за добро и фактът, че сте започнали тази 
инициатива тук, в България, със сигурност е положителен знак и е знак за благо-
словия. Но както всички дарове, той е и отговорност за правилната му употреба. 

Благодаря ви изключително много за този разговор, дарихте ни с вашите 
лични свидетелства за папа Йоан Павел ІІ, за папа Франциск, показахте ни 
ясно значението на делото на папа Йоан ХХІІІ, но също така ни дарихте 
с вашата мъдрост, с вашия анализ на съвременната действителност, с 
вашето мнение за мястото на всеки християнин, особено на българина ка-
толик. По този начин ни дадохте и свидетелство за вашата вяра, надеж-
да и любов. Благодарим ви много за този разговор, с който открихме ра-
дио Аве Мария и с който вдигнахте изключително много неговата летва, 
както трябва да ви призная, Ваша Светлост. Пред нас сега, пред всички 
сътрудници и участници в екипа на радио Аве Мария, стои задачата и ми-
сията да запазим същото това високо ниво. И затова бих искал накрая, 
Ваша Светлост, да ви помоля за вашето пожелание и насърчение към съ-
трудниците на радио Аве Мария и преди всичко – към слушателите…

Името на радио Аве Мария ми напомня за ангелския поздрав на Благовестието, а 
за християнската общност този поздрав на ангела се е превърнал в началото на 
молитвата към Девата. И така, от една страна, пожеланието ми е всички слу-
шатели да се чувстват закриляни и придружавани от любящия поглед, от ръка-
та на Всесветата Божия майка, Пресветата Мария. И в същото време, от друга 
страна, екипът на радиото заедно със слушателите да се чувстват един за друг 
като архангел Гавриил, т.е. носители на послание, не само пасивни слушатели, а 
носители на Благата вест. Като се превръщат именно в нашата малкост, в се-
мействата, на работното място, в обществото, в света, който толкова мно-
го се нуждае от дума на добро, на помирение… Като се превръщат в ангели на 
мира, в ангели, възвестяващи божествения живот на Господа в нас. Благодаря 
ви, господин Градев, благодаря ви за тази среща и също за търпението.

Благодаря ви, Ваша Светлост, действително вие ни дадохте за нашата 
дейност тези криле, които ни пожелахте накрая. 
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През октомври 2022 г., след изтичането на ман-
дата на действащия генерален секретар на Евро-
пейския евангелски алианс (ЕЕА), на тази длъжност 
за пръв път бяха избрани двама души: 51-годишна-
та португалка от канадски произход Кони Мейн 
Дуарте и 61-годишният нидерландец Ян Веселс. 
Новите водачи на най-голямото сдружение на 
евангелски християни на Стария континент от-
говориха на въпросите на списание Християнство 
и култура.

ЗАДАЧИТЕ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ЕВАНГЕЛСКИ АЛИАНС В 
СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ НА КРИЗИ И 
НЕСИГУРНОСТ
С Кони Дуарте и Ян Веселс, генерални секретари на 
Европейския евангелски алианс, разговоря Сава Славчев

Кои са настоящите страни, членки на ЕЕА?

Към момента в състава на ЕЕА членуват 31 национални евангелски алианса, 
сред които е и българският евангелски алианс [наречен у нас Обединени еван-
гелски църкви или ОЕЦ]. 

Освен тях има и 14 асоциирани членове, като сред тях можем да споменем: 
„Агапе Европа”; „Компас Европа”; Евангелския алианс на говорещите арабски 
език християни в Европа; Европейската християнска мисия; Европейския съ-
вет за богословско образование; Глобалното движение Reach; Асоциацията на 
европейските християни преподаватели; Международната общност на еван-
гелските студенти в Европа (IFES Europe); сдружение „Юдеи за Исус”; „Операция 
мобилизация Европа”; сдружение „Скрипчър Юниън”; Транссветовното радио; 
европейския клон на сдружение „Свят без сираци” и международното движе-
ние „Младежи за Христос”. Всички тези сдружения и организации са пълноправ-
ни членове на ЕЕА. 

Отделните национални алианси се различават както по размера си, така 
и по начина си на действие. В някои от тях членуват не само евангелски 
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деноминации и движения, а и отделни християни. Други пък се състоят из-
цяло от църкви и църковни сдружения. А има и такива, в чийто състав се до-
пуска участие на различни евангелски служения и парацърковни организации. 

Каква е историята на Европейския евангелски алианс, кога е учреден и кои 
са неговите основатели? 

Настоящият президент на EEA Франк Хинкелман в статия за списание 
Евангелски богословски обзор1 посочва, че алиансът е основан през 1952 г. 
от представители на евангелските общности в Дания, Норвегия, Швеция, 
Германия, Швейцария и Австрия. Първоначалният замисъл е бил Европейският 
евангелски алианс да играе ролята на нещо като контрапункт на Световната 
евангелска общност (WEF), която пък на свой ред по-рано е била създадена под 
влияние на така наречената Северноамериканска евангелска асоциация (NAE). 
WEF е учредена през 1951 г. най-вече поради несъгласие от страна на NAE с фак-
та, че Евангелският алианс на Великобритания е имал доминираща роля в гло-
балното движение на евангелските църкви още от своето учредяване през 
1846 г. 

Междувременно обаче в Европа са се зародили известни опасения от това, 
че американският евангелски фундаментализъм оказва твърде голямо влия-
ние върху евангелската култура в Европа с помощта на няколко мисионерски 
движения. Именно това провокира създаването на Европейския евангелски 
алианс. 

Скоро към новоучреденото движение се присъединяват още евангелски али-
анси от Великобритания, Франция, Холандия, Португалия, Испания, Италия и 
някои държави, които впоследствие влизат в състава на Югославия. Всички 
те се обединяват около първоначално възприетата през 1846 г. евангелска 
изповед на вярата. 

Независимо от споменатите напрежения винаги е имало национални еван-
гелски алианси, които са членували едновременно и в Световната евангелска 
общност, и в Европейския евангелски алианс.

Какви основни цели си поставя ЕЕА днес? 

Иска ни се навсякъде из Европа да виждаме движения на Христови последова-
тели, които отдават слава на Бога и служат заедно на хората около тях. В 
тази връзка ние оказваме подкрепа на нашите страни членки, като им осигу-
ряваме взаимни връзки, духовна подготовка и представителство. 

Казват, че ако искаш да се движиш бързо, ще е добре да пътуваш сам. Но 
ако искаш да стигнеш далеч, ще е нужно да го правиш в екип. Единството и 

1  Evangelical Review of Theology (vol. 44, no. 2, April 2020, pp. 101-114); вж. тук: https://theology.worldea.org/wp-
content/uploads/2020/06/ERT-Vol-44-No-2-April-2020.pdf. 
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сътрудничеството в рамките на Христовото тяло е от ключово значение за 
целостта и авторитета на Църквата. Самият Христос е знаел, че единство-
то помежду ни ще бъде предизвикателство. Затова Той е принасял молитви 
за всички нас, за да можем ние, повярвали чрез свидетелството на апостоли-
те, да бъдем едно. Защото само така светът ще повярва, че Исус е Месията 
и че е бил изпратен от Бог Отец. 

Кои са основните трудности за осъществяването на тези цели? 

В движението на евангелско-протестантската традиция сме имали немал-
ко случаи на разединение помежду ни. За съжаление, тази тенденция често 
пъти се пренася и на мисионерското поле. Вместо да развиваме у вярващи-
те характеристики като любовта и единството, ние сякаш сме ги научили 
да се отнасят надменно към някои групи хора и да ги третират като че ли 
имат по-малка стойност. Този начин на мислене с времето е довел до ужася-
ващи последици – като например геноцида в Руанда, която е сред държавите 
с най-голям процент евангелски християни на глава от населението! 

Вместо обаче да гледаме на това като на трудност, ние по-скоро предпочи-
таме да го възприемаме като предизвикателство, което дори може да се пре-
върне в отворена врата за различен вид подход. Желанието ни е все повече и 
повече да ставаме свидетели на това как хора от разнообразни култури и с 
различно мислене се събират заедно, ценят се взаимно като равни, оставят 
настрана несходствата си и с готовност си сътрудничат в изграждането 
на онова единство, което Христос изисква от нас. А за да се сбъдне този иде-
ал, ще е необходимо не само да проповядваме за него, но и да го онагледяваме 
с личен пример. 

Като личности ние и двамата сме надарени с умението да прехвърляме 
мостове и да изграждаме мрежи. Освен това имаме мисионерски инстинкт! 
От все сърце желаем да помагаме както на отделните вярващи, така и на 
цели християнски деноминации и надцърковни сдружения да си подават ръка 
и да си сътрудничат в името на една конкретна цел: всички християни заед-
но да бъдем свидетели за Господ Исус в тази постхристиянска (а сякаш вече и 
постсекуларна) Европа. 

А тук стигаме и до другото сериозно предизвикателство пред Европейската 
църква: секуларизацията на Стария континент. Навсякъде около себе си виж-
даме въздигането на все по-нетолерантен хуманизъм, който демонизира ре-
лигията, обвинявайки нея за всички възможни проблеми на този свят. И в ня-
каква степен те действително имат основания за това. Като християни, 
самите ние невинаги сме се проявявали като миротворци. Дори и настояща-
та война в Украйна има своите религиозни измерения. Като евангелски хрис-
тияни, ние би следвало първи да поемаме отговорност за собствените си 
недостатъци и провали, да се покайваме за тях и да работим заедно и дръз-
новено, за да допринасяме за развиване на мира в нашето общество. 
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Според вас необходимо ли е да се въвеждат някакви промени в структура-
та или в начина на действие на ЕЕА? 

Намираме за необходимо и предвиждаме все повече и повече да се залага на съ-
работничество в мрежи. През есента на 2022 г. Сараево беше домакин на едно 
особено значимо международно събитие по линия на Европейския евангелски 
алианс, озаглавено Hope (от англ., „надежда”). Тази конференция беше показа-
телна за споменатите тенденции в посока към по-голямо мрежово сътруд-
ничество между различните райони и разнообразните служения в рамките 
на ЕЕА. Ние сме не само членска организация, а и движение на огромен брой 
Христови последователи из целия континент. 

Разбира се, Алиансът има и необходимата структура. Той не е нещо аморфно и 
безгръбначно, а по-скоро наподобява жив организъм, с гръбнак. Досегашният 
генерален секретар на ЕЕА Томас Бухер, от когото наследихме тази отговор-
ност, през годините е съградил изключително адекватна за съвремието ни 
структура. Разполагаме с чудесно организиран офис в Бон, откъдето се ад-
министрира цялата ни дейност. Имаме прекрасно функциониращ социал-
но-политически отдел с активно представителство в Брюксел, откъдето 
поставяме пред структурите на Европейския съюз въпроси, свързани със 
свободното изповядване на вярата. 

И не на последно място, позицията на генерален секретар на Европейския 
евангелски алианс от тази есен се споделя от двама души, които не само 
имат подчертано мисионерски начин на мислене, но и едновременно с това 
представляват разнообразието и приобщаващия дух на нашето движение: 
единият е мъж, а другият е жена; единият е от Южна Европа, а другият – от 
Северна Европа; единият представлява по-младото поколение вярващи, а 
другият – по-опитното. 

Разкажете ни малко повече за състоянието и тенденциите в Световния 
евангелски алианс. 

Световният евангелски алианс (СЕА) е партньор, с който имаме огромно же-
лание да работим в още по-тясно сътрудничество. Това е глобално движе-
ние, в чиито рамки ни е предоставена чудесна възможност да обменяме идеи, 
да се учим едни от други и да разширяваме кръгозора си за случващото се по 
лицето на земята. 

Освен това на фона на все по-интензивните мигрантски тенденции по света 
пред нас се разкриват великолепни шансове да събираме по-прецизна инфор-
мация и да споделяме помежду си натрупания опит как може да се приобща-
ват онези групи хора, които все още не се чувстват пълноценно интегрирани 
в новата си родина. 

Различните мрежи в рамките на ЕЕА вече започват да намират своите изра-
жения и на равнище Световен евангелски алианс. За нас това е изключително 
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вълнуващо и ние с трепет очакваме да видим в какви посоки ще се развива с 
Божия помощ сътрудничеството между евангелските мисии и служения. 

Бихте ли споделили в какви насоки българският евангелски алианс ОЕЦ 
спомага за развитието на ЕЕА? 

Обединени евангелски църкви в България от дълги години насам са активен 
член и партньор на Европейския евангелски алианс. Понастоящем пастор д-р 
Даниел Топалски (който е част от управителния съвет на ОЕЦ) е включен в 
борда на ЕЕА и допринася със съществени прозрения за актуалните разви-
тия и събития из целия Балкански полуостров, както и за състоянието на 
Христовата църква в района. 

А през изминалото лято българската столица София беше домакин на едно 
от заседанията на борда на ЕЕА. Тогава пред нас се разкри прекрасна възмож-
ност да се опознаем с някои пастори от управителния съвет на Обединени 
евангелски църкви. В неформална битова обстановка, около вечерна трапеза 
слушахме вълнуващи разкази как Бог благославя България. Беше окуражаващо 
и обогатяващо изживяване. 

Каква е позицията на ЕЕА по отношение на войната в Украйна? По какви 
начини я изразявате? 

Тук трябва да сме пределно ясни. Това е несправедлива и непредизвикана вой-
на и инвазия, започната изцяло от Русия. Съвсем категорично сме го заявили 
както с прессъобщения, така и в лични контакти. Европейският евангел-
ски алианс подкрепя и дори активно координира работата сред бежанци от 
Украйна. Правим го съвместно с редица национални алианси, асоциирани чле-
нове и мрежи в челните редици на тази криза. 

Наред с това, подкрепяме позицията на Руския евангелски алианс, който още 
преди нашествието се противопоставяше на войната в Украйна и дори с 
официално писмо отправи призив към президента Путин да се откаже от 
намеренията си да въвлече Русия във война. Добре разбираме колко трудно е 
тяхното положение и колко слабо е влиянието им – още повече че помежду им 
има и разделения. 

Според вас в кои области от дейността на ЕЕА е необходимо да се положат 
допълнителни усилия? 

От няколко години насам нямаме работеща младежка мрежа. Това е сфера, 
която има огромно значение както за настоящето, така и за бъдещето. 
Желанието ни е да насърчим младите хора да предприемат стъпки не само за 
да се развиват като водачи, но също така и да инвестират в молитвения си 
живот, да се включват активно в обществения живот, да са политически ак-
тивни и социално разумни и информирани. Това ще бъде една от основните 
области, в които възнамеряваме да се съсредоточим през следващите месеци. 
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Освен това намерението ни през тази първа година от мандата е да поста-
вим по-сериозен фокус върху насърчаването на междуцърковно сътрудни-
чество в рамките на отделните страни. В някои европейски държави едва 
напоследък се подхващат разговори за формиране на местен евангелски али-
анс, а ние имаме пълна готовност да подпомагаме подобни процеси с каквото 
е необходимо. 

За тази цел имаме привилегията и радостта да насърчаваме местните еван-
гелски алианси и техните ръководства. През следващата година сме плани-
рали поредица от посещения по места. Искаме да се запознаем с ръководните 
органи, председателите и генералните секретари на всички страни, членки 
на Европейския евангелски алианс. Желанието ни е да чуем техните разкази, 
да споделим добрите практики и да им подскажем как биха могли да се възполз-
ват по най-сполучлив начин от множеството изградени мрежи, които вече 
работят из континента. 

Какво е мнението ви за сегашната обстановка в света и нарастващото 
усещане за несигурност, различните кризи, загубата на доверие и срива на 
авторитетите? 

Преди всичко трябва да си дадем сметка, че онова, което разбираме под рас-
тяща несигурност и върлуващи кризи, е проблем най-вече за перспективата 
на Западна Европа. В някои други части на света хората от десетилетия жи-
веят в подобна обстановка. Само си помислете как се живее в места като 
Афганистан или Йемен. Тук, в Европа, ние сме съумели до голяма степен да опа-
зим мира след Втората световна война, ала в други региони по лицето на зе-
мята военните действия така и не са спирали от дълги години. 

Второ, всички виждаме как кризите следват една след друга и дори се застъп-
ват, а въздействието им отдавна не е само локално. Например войната в 
Украйна има много тежко отражение върху глобалния недостиг на храни и усе-
щането за несигурност. Но всичко това е нещо, за което нашият Господ Исус 
Христос отдавна ни е предупредил. Разгърнете 24. глава от Евангелието спо-
ред Матей. В осми стих Той определя такива кризи като един вид „родилни 
болки”. Но малко по-нататък ни се казва, че ще се наложи първо да преминем 
през подобни тежки времена, за да може един ден да видим как Човешкият 
Син се спуска от небесата със сила и слава (вж. 30. стих). И големият въпрос 
сега е кой е онзи верен и мъдър служител, който действително изпълнява во-
лята на господаря си (вж. 45. стих). 

Волята на нашия Господ е ясно представена в Евангелията. Христос ни е ос-
тавил Великата заповед (да обичаме както Бога, така и ближния си), Великото 
поръчение (да изграждаме Христови последователи изсред всички народи по 
земята) и Великото посвещение (да бъдем едно, както Той и Отец са едно, за 
да повярва този свят в Него). Според нас все още има много, което може да 
се стори в посока на това хората да бъдат не само християни или посети-
тели на църква, но и истински ученици на Исус Христос, да бъдат свидетели 
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за Неговата царска власт – както в личния си живот, така и във всяка една 
обществена сфера. Сега не е времето да изпитваме страх. Призвани сме да 
бъдем достойни Христови последователи, да пристъпваме напред с дръзно-
вение и любов, да споделяме евангелската истина с хората около нас, да бъ-
дем активно включени в това общество като сол и светлина, да устояваме 
твърдо в надеждата. 

Възможно ли е християните независимо от всичко да изповядват и днес 
думите на древния пророк: „Не се бой, защото Аз съм с тебе. Не се смуща-
вай, защото Аз съм твой Бог. Аз ще те укрепя, ще ти помогна и ще те под-
държам със Своята победоносна десница” (Исая 41:10)? 

Категорично! Не трябва да изпитваме страх. Вместо това нека да си при-
помняме онези думи, които Исус отправя към учениците Си в Евангелието 
според Йоан, 16. глава, 33. стих: „Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света 
ще претърпите мъки, но смелост: Аз победих света”. Ето това е нашата на-
дежда – и за България, и за Европа, и за целия свят. 
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Пълноводна река е бунтовната история на деветнайсетото столе-
тие, нахлуваща в жития-бития като това на отец Георги от Смолско, 
което ще прочетете по-долу. Книгата е случайна находка, издание на 
автора от 1903 г. (или 1909 г.?), трудно намираема даже в големите биб-
лиотеки. От портрета ни гледа достолепен енорийски свещеник, видял 
и препатил много. Благодарение на оскъдните биографични редове под 
портрета му разбираме, че той е роден в град Пирдоп на 20 април 1838 г. 
и е бил ръкоположен за свещеник на 21 август 1866 г. в село Смолско. Си-
реч в деня на Априлското въстание, когато предсрочно развяват зна-
мената на бунта, отец Георги тъкмо е навършил четиридесет години. 
А в редовете на това негово „житие и страдание”, писано наивно, но с 
ярки краски, има всичко: спомени за времената, в които даже с дървено 
клепало не се е позволявало да се извикат хората, за да се черкуват; връ-
щане към онези паметни дни на април 1876 г., когато свещеници вървят 
пред въстаниците, облечени в униформи, с кръст и иконка в ръка; раз-
кази за бъхтането и боя по турските зандани; заръка към презвитера-
та и близките умилно и с вяра да се молят на образа Божи и Богоматер, 
уповавайки се на грижите на Небесния Отец… Ясно се долавя и късната 
горчивина в душата на отец Георги, когато във вече свободна България 
звънът на камбаните прониква свободно във всеки дом, но „като че не 
пробужда всякому сърцето”. Ала историята е такава, каквато е. 

Отец Георги Евтимов

ЛИЧНИ СПОМЕНИ ЗА 
ВЪСТАНИЕТО В СЕЛАТА ПЕТРИЧ И 
СМОЛСКО ПРЕЗ 1876 Г.

Описание на въстанието
Братя, сестри и чада,

Днешният ден като е отреден за възпоминание на паметни и добри, особено 
за нас, българите, работи, то, моля, имайте търпение, за да разкажа на деца-
та и на оние, що не помнят, как стана въстанието в нашето село Смолско. 

Дечица, знам, че обичате да слушате приказници за минали времена. Заради 
това и аз като старец – свещеник и очевидец, ще ви разкажа как стана въс-
танието в нашето село, а вас ще моля да си запишете това, което ще чуете, 
или да го запомните добре, та след време да го разказвате и вие на вашите 
наследници, за да се предава от род в род и да се пази като светиня. 
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Преди 500 години бяха нахлули из Азия в 
Европа турците. Те превзеха и разне-
битиха българското царство, устрои-
ха си свое управление и свои съдилища 
със строги съдници, воглаве с техния 
цар, султана. Заедно с превземането 
на българското царство, унищожиха 
и Българската патриаршия, книжов-
ност и просвещение. За нашето по-
робване и изтребяване помагали са на 
турците и еднаквите по вяра уж наши 
братя – гърците. Тежко беше турско-
то робство. Турците издаваха строги 
закони за българския народ. Без тяхно 
позволение не бивало да се направи ни 
училище, ни черква, а там, дето успява-
ли да направят каква-годе черква, не се 
позволявало даже с дървено клепало да 
се привикват християните да се чер-
куват и молят Богу. По тая причина на 
българите, и особено на някои от по-свободолюбивите, които слушаха и виж-
даха как живеят съседните ни свободни братя във Влашка и Сърбия, захвана-
ло да им тежи такъв угнетен живот и почнали, де тайно, де явно, да се жал-
ват пред правителствата на другите държави и като че ли някъде им се даде 
обещание за помощ, та се раздвижиха. Навсякъде захванаха да кръстосват 
предрешени и под чужди имена млади момци, наречени апостоли, които съби-
раха по-първите и верни хора в села и градове и ги съветваха да се приготвят 
за въстание. Тук, в Средна гора, за апостол и предводител на въстанието 
беше определен Георги Бенковски. Той събираше дружина и разпращаше свои 
верни хора по селата и известяваше тайно и под клетва, че наближава вре-
мето за въстание, та да се въоръжават и щом дойде часът, всеки да бъде го-
тов. Мисля, че и денят за прогласяване на въстанието беше определен – 1 май 
1876 г. По някаква причина не дочакаха определения ден, а около 20 април раз-
виха българското въстаническо знаме в Копривщица, Панагюрище, Петрич и 
Поибрене.

В нашето село известиха, че въстанието е прогласено на 21 април след обеди, 
и ние всички селяни трябваше да напуснем селото като кошер, кога роява, и 
да отидем в Петрич. За малко време кой както можа, се приготви и тръгнах-
ме за в Петрич с надежда, че всичко ще се свърши за един-два деня и ще се 
върнем свободни. Който имаше кола и волове, натовари си децата и щото 
можа друго, а който нямаше, тръгна само с децата си. Оставихме къщи, по-
къщнина, хамбари с жито и повечето от добитъка си. Едно общо опиянение 
владееше, един само глас се чуеше: „По-скоро да отидем до Петрич, там е спа-
сението”. До вечерта селото се изпразни. Стигнахме през нощта в Петрич и 
се настанихме: кой в къщи, кои в обори, а някои хора, по нямане място, оста-
наха по улиците. Всички мислихме: освободихме се вече! Бенковски, въоръжен, 
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яздеше на бял кон. Войниците уж на отбор отбирани, ала ако се вгледаше 
човек във формата и оръжието им, страх го обземаше – не [не се чете] и не 
чуто! Облеклото им беше цели козечета, а шапките – цели ярешки кожета с 
крачетата наедно. Оръжието на войниците беше още по-страшно – креми-
клийки, шишанета, сабли от коси, подострени колове, сопи със забити на края 
ножици и пр. Ишликът на Лазар Ковача беше цяла фабрика – тук се приготвяха 
саблите. Заръчах си и аз една сабля, ала нямах щастия да я видя и окача, защо-
то желязото се беше свършило. Понеже разбирах от терзилик, аз помагах в 
приготвяне шапки и дрехи за войниците. На поп Христоско от Петрич пре-
рязах джубето, та стана по-приличен войник; зашихме си всички кръстчета 
на шапките и ето ни цели войници. От Панагюрище пристигна и друга войс-
ка като нашата. Поп Неделю от Поибрене носеше кръста. Ще избием лесно 
турците и черкезите, казвахме си помежду си ние, защото сме повече от тях. 
Събраната войска трябваше да замине за „боището” – така се наричаха при-
готвените окопи на север от Петрич. „Да тръгваме”, извика множеството. 
„Напред”, изкомандва Бенковски и поведе войската, а след него Крайчо Певеца 
от Панагюрище, Рад Джунов, децата от училището и множество жени и деца. 
Всички единогласно запяхме:

Не щеме ни богатство,
не щеме ни пари,
но искаме свобода
с човешки правдини (…)

Знамето с надпис „Смърт или свобода” гордо се развяваше всред тази пъс-
тра и по облекло, и по оръжие войска. Пред войската вървеше поп Христоско 
със свещеното знаме – кръста, и аз с иконичка в ръка. Срещнаха ни с бяло 
котле с вода и отвсякъде се чуваха благопожелания за свобода, за нов живот, 
а песните още по-силно заечаха. Това беше рано в петък на Гергьовден. Помня, 
че закусихме от телешко месо и със сълзи вместо с радост се простихме с 
поп Христоско. Минахме моста на река Тополница и се упътихме към „боище-
то”. Не се мина дълго време и песните се прекратиха, планът се обърка. 
„Турци и черкези идат, Смолско е запалено и гори от вси страни”, се разнесе 
като гръм из лагера. В миг някои се пръснаха по високите места, за да прове-
ряват дали е истина, а други се заложиха в приготвените укрепления, за да се 
бранят. И наистина нападна една тълпа турци и черкези и се завърза сраже-
ние между тях и въстаниците, в което сражение падна убит Петър Балов, 
когото и погребаха тайним образом вечерта късно на Гергьовден. Изгубиха 
се по-после и няколко души в Смолене, между които и Стоян Ил. Балканджийски, 
който направи дървения топ в Петрич. Не се мина много време и ето че на-
паднаха на Петрич множество турска войска, черкези и башибозуци, пред-
вождани от Злагишкия Рушит бей. Мнозина нашенци, с колата заедно, бяха 
застигнати от турците. Баба Бургазлийка най-добре знае за тогавашното 
тегло. … Всички се питаха: ами сега накъде? А Бенковски, като видя накъде 
отива работата, каза: „Аз си изпълних длъжността; забих ръждивия нож в 
сърцето на султана, сами се пазете вече!”. Тогава изкараха дървения топ на 
„боището”, напълниха го с различни вещества и го подпалиха срещу 
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турската войска. Той гръмна толкова 
силно, че гласът му се чу по цяла Европа; 
ала и това не помогна. Пак страхове, 
пак жилни питания: „Сега накъде?”. Р. 
Джунов, като предводител на войска-
та, каза: „Тук вече няма спасение; хайде 
да вървим към Панагюрище, та да се 
съединим с тамошната войска. И 
Смоляне и Петричене потеглиха наед-
но: едни към Вран камък, други към 
Дисагов-дол, а трети – към други стра-
ни. Повечето от Смоленете се събрах-
ме в Дисагов-дол, дето престояхме ня-
колко деня. Страшен писък се чуваше; 
отчаяние беше обзело всекиго. 
Определихме няколко души да отидат 
пò напред в Панагюрище, за да мислят 
що има там, че тогава да заминем 
всички. В това число и аз. Като добли-
жихме до село Мечка, съгледахме отда-
леч, че хора бягат от селото навън към гората и се чуваха топовни гърмежи. 
Едно момче из Софийско, което беше нейде слуга в селото, а сега бягаше за 
към родното си място, ни разправи, че Панагюрище било обсадено от тур-
ската войска, която го разбивала с топове. Върнахме се при жената и децата 
си. Турската войска, след като ограби, опустоши и изгори Петрич и Смолско, 
отправи се за Копривщица. Тогава излезе заповед, че който в три деня не се 
прибере в селото си, ще бъде убит, дето се намери. По тая причина и ние 
смолените решихме да се върнем в селото си. Беше 1 май, кога потеглихме за 
село. Едвам минахме река Тополница, понеже беше дотекла, ето че ни пресрещ-
наха турци и ни откараха много от колата, които връщахме. С големи мъки 
стигнахме в Смолско, ала що да видиш? Не се познава, че е наше село: изгорени 
бяха 70 къщи; що бяхме оставили, не заварихме, а онова, що откарахме, не 
докарахме. Но сега страховете се удвоиха. Катадневно нападаха на селото 
турци и черкези: горяха, пленяха и кого хванеха, мъчеха и печеха на огън за 
пари. Напълни и турска войска уж за мир, а то за по-голямо изтезание на хора-
та. Събраха ни в двора на Рад Бургазлията и почнаха да изпитват: кой какъв 
бил, какво оръжие имал, кои били първите и водители на въстанието и пр. 
От всички ни избраха мене – тогава млад свещеник – Петко Ненов Менгов, 
Рад Ил Бургазлията и син му Стайко и свързани ни откараха в Златица. Преди 
нас хванаха и с бой закараха в Златишкия затвор: Тото Лазаров и Христо 
Ушов. Тръпки ме побиват, братя, като си спомня оня ден и час, когато някол-
ко души турци нападнаха къщата ми и ме повикаха да ме откарат, без да 
зная накъде. Изтръпнал от страх, примрял от близост за жена и деца, аз ед-
вам намерих една минута време, та се изправих пред иконостаса, вдигнах 
ръце и със сълзи на очи рекох: „Елате, чада, да ви се порадвам и да ви целуна; 
може би това ще е последно виждане. Любезна ми презвитеро, попадийо! Аз 
ти оставям пет дребни дечица, ако останеш жива след мене, труди се да ги 
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отгледаш и възпиташ според силите си в духа на християнските закони. А 
когато ви сполети бедност и скръб, също като сега, пред образа Божи и 
Богоматер и умилно и с вяра се молете: „Бог е милостив, Той ще послуша мо-
литвите ви и ще ви помогне. Ето, чада, аз отивам, а вас оставям под грижи-
те на Небесния Отец; нека Той ви бъде хранител и защитник; простете не-
щастния си отец и домакин!”. В това време отвън се чуваха викове и груби 
гласове: „По-скоро попът да излиза”. Аз излязох и ми се предадох, а те се спус-
наха като зверове върху ми и почнаха да ме връзват и бъхтят. Децата пи-
щят, жената примряла, аз простирах ръце за милост, за отбрана, ала от ни-
где нищо! Хулите и руганията на озверелите турци нямаха край. „Тръгвай 
бре, комита папаз, царски душманин”, диво крещяха заптиите. Повлякоха ме 
навън из двора. Ето че изкараха свързани и със същите писъци и ругания дядо 
Рад Бургазлията и сина му Стайко. Заптиите не се задоволиха, дето бяхме 
вързани поотделно, та ни свързаха и тримата един за друг и ни подкараха. 
Сещайте се какво е било по пътя! Закараха ни най-после в Златица, ала от 
лошо по-лошо. Щом ни видяха златишките турчоля, нахвърлиха се като глад-
ни зверове върху нас и махат безмилостно кому как прилегне. Догдето да ни 
развържат, един звяр турчин се спусна, та ме хвана за брадата и насмалко 
щеше да изкърти челюстта ми, ако не беше се смилил друг турчин, който му 
запрети, като каза: „Имай милост, и те са човеци, па надали са и толко вино-
вати”. Отвързаха ни и захванаха да на изкарват един от един пред съда. 
Какво са питали другите и какво ги присъдиха, не знаех, защото от съда ги 
откараха направо в затвора. Мене повикаха най-после и почнаха изпървом уж 
с добром да ме изпитват. „Попе, ти всичко знаеш, та ще ни кажеш истина-
та – се обърнаха към мен съдиите. – Кажи ни: кой ви повдигна, та отидохте в 
Петрич? Отде взехте пушки, пищове и барут? Кой на каква работа беше 
там? Кой ви разпореждаше и какво мислехте да правите с нас, турците?” 
„Ефенди – отговорих им аз, – вие добре знаете, че ние нямаме оръжие и ако 
бяхме мислили да се бием с вас, ние щяхме да се вдигаме с жени и деца. Съвсем 
друга е причината…” „Ти ще кажеш, кога отидеш при другите в синджира”, 
изкрещяха съдиите и ме прекъснаха. „И синджирът, и сабята, и животът ни, 
и смъртта, всичко е във вашите ръце; както ви е воля, така правете!” 
„Зимайте го оттука”, изкрещяха още по-силно всички. В миг ме грабнаха като 
люти вълци, с бой и укор ме повлякоха из стълбите и през двора, хласнаха ме 
в затвора и кофарът хлопна след мене. Изпърво аз бях като смаян и нищо не 
виждах, а като се оборавих и разгледах наоколо си, видях около 40 души зат-
ворници от селата: Смолско, Каменица, Петрич, Поибрене и Копривщица. Тук 
беше и Никола Крък-Ялана от с. Мирково, затворен заради сина му Нено. Като 
дойдох на себе си, аз вдигнах ръце и лице нагоре и рекох: „Боже, благодаря ти, 
че сме били ние честити да видим тия очаквани времена! Търпете, братя, и 
другари, не се плашете и не издавайте се един друг! Не отпадайте духом: 
един път умира човек, но блажен е, който умре за вяра и народна свобода”. 
Седнах и аз помежду тях. Но уви! Малко се мина и ето че ни споходиха и защо 
ли? – Повалиха на земята затворниците, зеха кофара, що висеше отвънка на 
вратата и който тежеше повече от една ока, та с него и края на синджира 
им нанесоха такъв бой, щото кръв се съсири и по земята – биха, догдето им 
се досади. Картината беше ужасна и сърцераздирателна. А клетите 
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затворници с тежките железа на ръцете и вратовете приличаха на натру-
фени с гривни и огърлици невести. Със смазани и окървавени гърди, с примре-
ли и повехнали лица, у тях едвам се забелязваше още живот. Минаха се още 
няколко деня, ето че докараха от Ботевата разбита вече дружина: Димитър 
Ночов от Пирдоп, Коста от Свищов, от Търново и Копривщица по едного и 
Нено Ладжов от Смолско. Четиримата от тях бяха хванати в Пирдоп. По ли-
цата им се забелязваше, че са изнурени от глад, хласкани из каловете и смаза-
ни от бой. Чувах да казват: „Отиде цветът на България, изгинаха нейните 
избрани синове!”… И тях, както и нас, биха, жълчиха и наказваха с всекиднев-
ни тежки мъки. Най-после избраха 17 души и ги нанизаха в синджири. Най-
напред беше Коста, облечен в комитска форма, с висока шапка в лев на чело-
то. Закараха ги в София, а оттам към някои и по-далечни страни на заточение. 
Нас останалите захванаха да заплашват, че ще ни погубят, ако не дадем по 
20 турски жълтици откуп. Аз, дядо Рад и Стайко дадохме исканото количест-
во пари, така, че след 40-дневно изтезание бяхме най-после освободени. 

Ах! В ония тежки времена какви ли страдания и страдалци имаше! Страшна 
картина представляваше клетата ни татковина: навсякъде разкарване по 
затвори, бесилки и заточения! Колко църкви се разбиха (нашата разбиваха 
два пъти), ограбиха и оскверниха, като ги напълнуваха с човеци и там ги сеча-
ха; колко села и градове изгориха; колко майки разпориха и рожбите им на колци 
набиха; колко и какви ли не безчестия извършиха турците в ония тежки вре-
мена?! Ала всички тия свирепства и беснувания на турците не останаха тай-
на за Европа. Навсякъде се разчу за мъките и теглилата на българите. Даже 
някои комисии бяха изпратени от Европа да проверят турските зверства. 
От всички европейски сили най-много се заинтересува за участта на бълга-
рите велика Русия. Негово И. величество Александър II взе във внимание бъл-
гарските вопли и страдания и реши да ни освободи от турското иго. Като 
наближаваше есента, турска войска почна да се трупа по границата на Черно 
море и Дунава, защото Русия беше вече обявила войната и тръгна в поход 
за освобождението на България. Турция се надяваше да спре московеца да не 
мине Дунава, затова струпа много войска, но не успя, та отстъпи на Плевен. 
Тук турците се държаха доста време, но най-после, след дълга обсада, Осман 
паша се предаде и Плевен падна в ръцете на русите. Най-голяма надежда сега 
за турците оставаше Стара планина. Затова, по заповед, турското насе-
ление от тоя край се пресели по тъдявашните села и се настани из българ-
ските къщи. В нашето село бяха надошли повече от сто турски семейства. 
Повечето от стопаните бяха изтикани да живеят в зимниците и оборите, а 
турците бежанци се настаниха в къщи като у дома си. Мислеха си турците, че 
ще спрат московците и не ще им дадат да преминат Стара планина. Ала ето 
че топовните гърмежи зеха да се чуят от по-близо и по-близо. Бежанците 
турци изпоплашени, след като заграбиха от домовете ни онова, що бе оста-
нало досега, избягаха надолу къде Цариград. През всички коледни пости ние, 
мъжете, бяхме в бягство по Войняк и чакахме за освобождение, както Моисей 
на Синайската гора за Божий закон. А пък клетите жени се криеха с децата 
по таваните и дупките, защото все още кръстосваха черкези разбойници, 
които ходеха по селата и когото хванеха, печаха на огън за пари. Най-после 
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турците се изчистиха съвършено и напълниха русите. Едно сражение стана 
на Мурта, дето паднаха убити няколко души от руската войска и един от 
техните командири, на когото костите пренесоха в Русия. За памет на пад-
налите тук руси се въздигна отпосле паметникът, който виждате днес в 
Келаво-Камарската река. И така, за деня „Рождество Христово” ние вече бях-
ме свободни и руски свещеник служи литургия в църквата ни. О, каква радост, 
братя, какво задоволство усещаше всеки в сърцето си, като гледаше и слуша-
ше как и освободители, и освободени се молят на един и същ език! А селото ни 
беше изпълнено с руска войска. Никога през живота си не съм виждал такова 
множество народ. Русите преследваха турците чак до Цариград и тук, в Сан 
Стефано, стана примирието. След време и русите си отидоха из България и 
ето ни вече свободни. Ала без управници не можеше. И ето че натъкмиха съди-
лища и съдници и всички изобщо чиновници измежду българите. Тия, на които 
бе дадена властта, захванаха да мислят кои са по-главните нужди на народа. 
Отвориха по градове и села училища, подновиха разнебитените църкви, из-
дигнаха камбанарии, окачиха звонове, които издаваха огромни гласове, и наро-
дът с въжделена радост пълнеше черквите. И казваха: „За което желаехме и 
се молихме Бога, Той ни послуша и ни го даде: сега вече свободно и често ще си 
ходим в черква, няма от що да се боим, освен от Бога”. Ала това обещание не 
отиде за дълго време. И днес звоновете ехтят, но гласът им като че не влиза 
във всеки дом и като че не пробужда всякому сърцето. Кой знае защо, но много 
скоро забравихме обещанието си…

През време на робството ни в другите села имаше турски къщя и имущества, 
а в нашето село нямаше. Какво е било по-напред нашето село, наверно не зная, 
ала откакто помня аз, тука не живееха турци. По полето е имало по-преди 
турски имущества, които селяните са прекупили. В селото беше останало 
това място, дето е сега училищният двор – наричаше се „чифлика” и имаше 
висока сграда „кула”, която беше полустрошена и служеше за жилище на нощ-
ни животни – бухали и кукумявки, верни предсказвачи за скорошното изчезва-
не на зданието с владетелите му. Из двора изобилстваха такива растения, 
каквито бяха и притежателите му: тръне, бодили и нечистотии – прибежи-
ща на змии и скорпиони, така че не смееше човек да замине оттам. Най-после 
купихме селско това място, та изчезнаха съвършено турските владения, а 
заедно с това изчистиха се и бухалите и кукумявките и всичките зверове и 
нечистотии. Днес на същото това място величествено се издига училище-
то, което виждате пред вас и където се учите. 

Ето, дечица, какво беше накъсо нашето минало. Ако река да ви разказвам под-
робно за всички предишни наши теглила, що сме патили от турци, гърци, чер-
кезе и други иноверци, то ще трябват цели дни и недели и пак няма изказване. 
Чуйте прочее моя съвет: следвайте добре по правилата на християнската 
православна и праотеческа вяра; пазете народността си; не забравяйте ни-
кога и уважавайте нашите едноплеменни братя и освободители русите; рад-
вайте се и с песни благодарете Бога за дадената ни свобода, като помните с 
какви скъпи жертви е изкупена тя. 
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Пригласете се, дечица, ще ви попея, за да ме запомните: 

Елате, дечица,
давам ви в’десница
полезна книжчица.
Често я четете, 
добре я помнете
и другиму кажете:
какво са страдали
нашите верни цари
и всички българи
от тирани турци – 
иноплеменници,
и от братя гърци.
Радвайте се, мили,
със задружни сили,
че не сте патили:
грозните времена,
тежките бремена
от разни племена,
вяра си пазете,
народни бъдете,
и Бога молете.
Ако в’ закон вникнем,
с правда Бог викнем,
всички ще възкликнем:
С’общо господарство,
със земно богатство
и с’небесно царство;
без тези не може
нищо да поможе,
дур не викнем, Боже!

Простете стария ви свещенослужител и духовен отец.

Свещеник Георги Евтимов, с. Смолско 
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Пътища

Отец Павел Събев е енорийски свещеник в с. Присово, Вели-
котърновска епархия. Преподавател е в Православния бо-
гословски факултет на Великотърновския университет по 
Свещено писание на Новия завет. Автор на книгите: В тези 
последни дни... (УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търно-
во, 2013); Γραφή и Κήρυγμα. Въведение в литературната ис-
тория на светите Евангелия (УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 
Велико Търново, 2017); Диптих за Савел от Тарс (УИ „Св. св. 
Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018); Текстология vs. те-
ология? (УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2019); 
Другият Нов Завет. Текстове, лица и сенки (УИ „Св. св. Кирил 
и Методий”, Велико Търново, 2020), Иисус и книжниците (УИ 
„Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2021).

О. Павел Събев

ПЕРЦЕ, ПОНЕСЕНО ОТ ВЯТЪРА
Понеже кой човек знае, какво има у човека, 
освен човешкият дух, който живее в него?

Свети апостол Павел

Мустафата беше единственият турчин в селото. Мъж на около 70 години с 
азиатски черти. Тъмните му очи, с множество малки бръчици около тях, из-
лъчваха тъга, смирение и доброта. Беше се самоназначил на служба да почист-
ва църковния двор и най-вече гробовете на свещениците. Никой не помнеше 
кога и откъде се появи в селото, а и никой не се интересуваше от него. Хем го 
имаше, хем го нямаше; ако днес Господ повика душата му, утре дори камбана-
та няма да удари за него и едва ли някой би забелязал отсъствието му.

– Ооо, мерхаба – поздрави ме той, като ме видя да отключвам храма.

– Мерхаба – отвърнах аз и го изгледах от глава до пети, бързо, припряно и про-
учвателно. Очите му, тъмните му, тъжни и добри очи, ме изпълниха със сим-
патия и благоразположение.

– Ти си новият поп – не прозвуча като въпрос, а като констатация. – Ам де го 
стария? – рече той и ме загледа изпитателно.

– Пенсионира се, остаря и не може вече да идва.

– Тъй, тъй, Бог да му дава сили. Ам айде, остани си със здраве.

Забравих за него. Какво по-нормално от това да забравиш един толкова нез-
начителен човек. Бог обаче беше решил той да остане в паметта ми и зато-
ва пресече пътищата ни в Тоя свят.
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Един ден седях умърлушен на хладните каменни стъпала пред храма и мрачни 
мисли измъчваха душата ми.

– Оо, селски, мерхаба, бе.

Обърнах се и го видях. Подпираше се на мотиката и ме гледаше втренчено. 
Подразни ме това „селски”, беше толкова пренебрежително свойски, че ми се 
прииска да го нахокам.

– Здрасти – отвърнах троснато, – защо все чистиш наоколо, нали си мюсюл-
манин, какво те бърка дали има бурени тука?

Погледите ни се срещнаха. Гледах го ядосано право в очите. Излъчваше оби-
чайната за него тъга и добронамереност. Потърка наболата си брада и се 
усмихна. Всички бръчици около очите му се очертаха. Изведнъж ме напуши 
смях, видя ми се така симпатично глуповат, че неусетно и аз се усмихнах.

– За Бога върша тая работа, за Бога... – рече той. – Ам ти знайш ли какво убаво 
кааве правя, я ела да пием по едно, ей тука отсреща живея. А?

Изненада ме тази покана. Не бях я очаквал. Поколебах се. Какво ще правя там, 
пък и съм гнуслив...

– Айде, идвай – рече той и нарами мотиката.

Станах и тръгнах след него изпълнен с любопитство. Къщичката му беше 
малка, едноетажна. Състоеше се от две стаички и пристройка – вероятно 
баня. Изми старателно със сапун ръцете и лицето си на чешмата. После взе 
от простора изпраната кърпа и се избърса.

– Откак Сабриш почина, сам са грижа за сичко. Не се оставям; тъй казва 
Коранът – да бъдем чисти, когато се молим.

Гледаше ме право в очите и бръчиците по лицето му сияеха. Помислих си, че е 
разгадал гнусливостта ми, и се почувствах неловко. Извади малко котлонче и 
старо потъмняло джезве.

– Каймакът става с леблебия. От дядо си съм я научил тая работа...

Приятно ухание се разнесе – на нещо препечено. Почувствах се така уютно, 
като у дома си.

– Айде, опитай и речи: „Няма по убаво кааве от каавето на Мустафата”.

И двамата засърбахме горещото кафе с наслада. Наистина кафето беше чуд-
но. Хем сладко, хем нагарчаше. Като...
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– Като живота е туй кааве – рече тихо Мустафата. – И каймака му – гледаш 
го, пийш го, ама той малко лъжовен, щот там няма много, пък ша кайш, чи е 
най-вкусното... Като тоя свят, същото...

– Я ми кажи – рекох аз – ти какво мислиш за Бога? Как си го представяш?

– Дядо ми – започна той – сяка вечер ми разправяше една и съща приказка. 
Имало мост между нашия свят и Оня свят; мост, тънък кат косъм и остър 
кат бръснач, а отдолу джендема. Секи щял да мине по него и ако е много, ама 
мноого лек, като перце, ще успее. Инак, надолу право у огъня. – Мустафата се 
разсмя от сърце.

– Страшно бе – рекох аз и се усмихнах сконфузено. 

– Страшно я, че то инак кой ша я земе насериозно цялата тая работа... 

Погледнах го изпитателно. Какво искаше да каже? Тъмните му очи се смееха, 
бръчиците около тях бяха по-дълбоки от всякога.

– Ама ти не отговори на въпроса ми – рекох и се втренчих в него, очаквайки 
отговор.

– Не мога да си го представя, ама знам, че може изневиделица да изскочи отня-
къде и да рече: „Ей, Мустафа, дърто магаре, готов ли си?”. 

– И какво ще речеш? – попитах, зяпнал от изненада.

– Ам ще река: „Като перце съм лек. Ако ме издухаш, над джендема ша мина...”.

Тръгнах си от дома на Мустафата с ведро сърце. Сякаш аз самият бях станал 
перце, понесено от вятъра. 

Не го видях повече. През нощта почина. Ударих камбаната за смърт. Дърпах 
въжето и си мислех, че нейният звук ще издуха леката като перце душа на 
Мустафата все по-далеко и по-далеко, все по-навътре в най-прекрасните мес-
та на Оня свят.

– Отче, кой е умрял?

– Мустафата, Мустафата, Бог да го прости!

– Че той не е християнин, бе, ко си заудрял камбаната.

– Че аз не я бия за него, за нас я бия, за наас...
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Цветанка Еленкова е поет, есеист и преводач. Има издадени 
шест стихосбирки и две книги с есета, едната от които (Бъл-
гарски фрески: Празник на корена) разглежда стенописите от 
Софийската Света гора. Книгите ѝ Седмият жест и Изкривя-
ване са издадени в Англия, Испания, САЩ, Сърбия и Франция. Но-
сител е на наградата „Дъбът на Пенчо” за поетическо твор-
чество, 2019, и на наградата на Английския ПЕН за книгата ѝ 
Увеличение четиридесет, 2022. Нейна поезия е превеждана на 
повече от двадесет езика. През 2018 г. завършва магистрату-
ра по богословие в СУ „Климент Охридски” и в момента рабо-
ти над докторска дисертация върху мистическото богосло-
вие на св. Григорий Назиански.

Цветанка Еленкова

НАДЕЖДАТА – ОБЕЩАНИЕ ЗА 
СВЯТОСТ

Надеждата е риск, дори риск на рисковете.
Тя е най-голямата и трудна победа,

която човек може да извоюва в душата си.

Жорж Бернанос, Свободата – за какво ни е?1

Като опитали за първи път забранения плод от Дървото за разпознаване 
на добро и зло, Адам и Ева превърнали всяка бъдеща опитност на човеците 
в грях. Христос се въплътил и прощавал греховете им и ги изцерявал и ги из-
купил на кръста, като насетне мъчениците се богоуподобявали на Него, а ос-
таналите му подражавали, култивирайки добродетели и благочестие. Което 
ще ги извиси, ако не до вярата, то поне до онази надежда, за която се казва 
в Отпуста от Божествената литургия на свети Иоан Златоуст: „Господи, 
Който… освещаваш онези, които се надяват на Тебе…”.

Грехът на опитността

В Иоан. 8:1-11 Христос пише нещо с пръст на земята, докато казва на иудеите 
който е без грях, пръв да хвърли камък по блудницата. Лека-полека всички се 
разотиват. Той поглежда жената и я пита: „Жено, де са твоите обвинители? 
Никой ли те не осъди?”. Тя отговаря: „Никой, Господи!”, и Иисус ѝ отвръща: „И 
Аз те не осъждам. Иди си и недей вече греши”.

1  Жорж Бернанос, Под слънцето на сатаната (С.: София – С. А., 2005), с. 253.
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Това евангелско събитие не е от най-цитираните, нито от най-тълкувани-
те от екзегетите, но на него беше обърнато специално внимание във филма 
на Мел Гибсън „Страстите Христови”. Всъщност то разказва повече за гре-
хопадението и опрощението, свързва Стария и Новия завет по-силно, откол-
кото много други сцени от живота на Иисус.

Жената прелюбодейка като всички нас е наследница на Адам и Ева, и тя е зак-
васена с греха на праотците, при което хапката на сладкия плод се загнездва 
в гърлото, в тялото и то остава полуживо-полумъртво. Като тялото на 
Снежанка от едноименната приказка на Братя Грим, отхапала от отровна-
та половина на ябълката и положена в стъклен ковчег. Или както оставяме 
малко на дъното на шишето от Богоявленската осветена вода (или онази от 
р. Йордан) и доливаме, за да се освети цялата, за да имаме винаги от нея. Така 
се заквасва и хлябът – с малкото – всичкото.

Грехът на Адам и Ева започва със съмнението – което се прокрадва като 
змия-пукнатина-бръшлян в целостта на дървото (което е целостта на от-
ношенията между Бог и хората), смуче соковете му, разделя Отца от сино-
вете Му, те се пускат от щедро и топло подадената бащинска десница – и 
завършва с непослушанието, което е и първият им самостоятелен опит, 
опитват от плода. Опитването на плода не е само вкусване, задействане на 
сетивата, чревоугодничество, предпочитане на творението пред Твореца, 
както казват отците на Църквата, но ѝ първа опитност, след която грехът 
завинаги започва да се свързва с опита. Всеки пръв опит, и не само пръв, от 
нашите предци до нас, носи в себе си семката на греха, тъй както Словото е 
посадено в сърцето или виждането в чуването.2 

В този смисъл нито един човек, освен заченатия безсеменно от Светия Дух и 
Дева Мария Христос не е безгрешен. От първия си до последния опит всички гре-
шим. Зрелостта, напускането на детските години и отиването в младежките, 
е вече проявление на заложения грях. Според каноните на Църквата само децата 
до седем години не постят преди причастие, защото още са чисти като ангели-
те. На въпроса на своите ученици кой е достоен за Царството Небесно, Христос 
отвръща: „Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма 
да влезете в царството небесно” (Мат. 18:3). Нашият опит е заквасен с греха на 
отците, затова и Христос се обръща към блудницата и ѝ казва: „И аз те не осъж-
дам. Иди си и недей вече греши” (Иоан. 8:1-11).Той е дошъл, за да прости, тя – за да 
не греши повече. И тук закономерно се вписва запитването на свети апостол 
Петър към Учителя: „Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога съгреша-
ва против мене? До седем пъти ли?... Не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти 
по седем” (Мат. 18:21-22), казва Христос, с което набляга не само на безкрайната 
любов към брата, за която „Никой няма любов по-голяма от тая, до положи ду-
шата си за своите приятели” (Иоан. 15:13) (отново основен момент от филма на 
Гибсън!), но и това, че хората грешат повече от седем по седемдесет пъти, хора-
та никога не спират да грешат, веднъж попаднали в лабиринта на опитността.

2  Jonathan Dunne, „Fifth Lesson: Love”, in Seven Brief Lessons on Language (Sofia:Small Stations Press, 2022), p. 63. 
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Св. Григорий Богослов потвърждава това в своето Слово 38, където пише 
за Дървото на познаване на добро и зло като за Дърво на съзерцанието и за 
„недостатъчно опитно усъвършенствалите се”3 Адам и Ева, за да пристъ-
пят към него, и от което произлиза грехът и смъртта. Стремежът към не-
покорната свобода е дори по-голям от чувството за самосъхранение. Адам и 
Ева правят погрешния избор към творението, отколкото към Твореца, все 
едно в човешки план да предпочетеш да си част от произведение, било то 
здание, картина или книга, отколкото жив и творец, да се вградиш, както 
последният свещеник, в стените на „Света София”4, отколкото да си неин 
архитект и строител. Те се впускат в преживяването на изцяло плътско-
то, материалното, като отричат по-важната част от своята природа – 
нетварната, духовната (човек е съчетание между дух, душа и тяло според 
св. Лука Войно-Ясенецки5). Те, нито горещите, нито студените6, те, „полус-
ветлите”7, отричат обективното и се впускат в субективното. Отричат 
Твореца и се впускат не просто в тварното, но в неговия краен бездиханен 
продукт – материалното/творчеството (независимо колко важно е то за 
християнския живот8).

Само Бог в неговата безкрайна любов може да допусне „ранната” свобода, 
знаейки за последствието ѝ – смъртта, но вече планирал във вечността из-
куплението от Сина на синовете от греха за Бъдещото Царство, Небесната 
Църква, новата твар. Както през кръщелния купол трябва да се премине, за 
да станем чисти, така през ямата на смъртта трябва да се премине, за да 
станем нова твар. Да станем Адам „първочовека” (преди Адам от Едем), съз-
даден с едно воледействие заедно с ангелите според св. Григорий Нисийски9. 
Нещо повече – ако не преминеш през смъртта, не можеш да получиш вечен жи-
вот. Живот, който се дарява по благодат от Бога – понеже „невъзможното 
за човеците е възможно за Бога” (Лук. 18:27). Живот, който е единствената 
истинска свобода и който започва с неистинската. Тъй като Бог винаги об-
ръща злото в добро и това е Неговата справедливост, отколкото онази чо-
вешката – да отвръщаме на злото със зло. Ние сме немощни, Той е силен.

И нашата немощ е знайна за Него именно когато ни казва: „Ако някой ти удари 
плесница по дясната страна, обърни му и другата” (Мат. 5:39), защото разби-
ра, че само дотам стигат силите ни. Силите на онези, които го преживяват. 

3  Светител Григорий Богослов, Архиепископ Константинополски, „Слово 24, на Богоявление или на Рож-
деството на Спасителя”, Събрани творения в четири тома, Том 2 (Света гора Атон: Славянобългарски ма-
настир „Св. вмчк Георги Зограф”, 2010), с. 294.
4  Павло Загребелни, Роксолана (С.: Отечествен фронт, 1987), с. 55.
5 Архиепископ Лука (Войно-Ясенецки), Дух, душа и тяло (С.: Любомъдрие, 2012).
6  Има се предвид следният цитат от Библията: „Така, понеже си хладък, и нито горещ, нито студен, ще 
те изблювам из устата Си” (Откр. 3:16).
7  Светител Григорий Богослов, Архиепископ Константинополски, „Слово 1, За началата”, Събрани творе-
ния в четири тома, Том 3 (Света гора Атон: Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф”, 2010), с. 34.
8  Майка Мария (Скобцова), „Изворите на творчеството”, в Готово е сърцето ми, (С.: Фондация „Покров 
Богородичен”, 2016), с. 119-135.
9  Светослав Риболов, Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци (С.: Синодално издателство, 
2014), с. 194.
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Христос – пример за подражание

Христос е дошъл на този свят, за да го преживяваме, което е единственият 
начин да се спасим. Да получим обожение по благодат и да се върнем, блудните 
синове, при Отца, възвърнали си образа и подобието, а някои само първото.10 
И това включва думата в трите ѝ значения: да преживяваме Бог, тоест Той да 
живее в нас и ние в Него, или по думите на свети апостол Петър „вече не аз жи-
вея, а Христос живее в мене” (Гал. 2:20); да преживяваме Бог, тоест да останем 
живи, след като сме понесли кръста си с цялата му тежест (има една легенда 
за човека, чийто кръст му се виждал много тежък и се примолил на Господ да 
му го смени, но когато влязъл в стаята с много и различни кръстове, който 
и да вдигнел, тежал колкото неговия), да преживяваме Бог, тоест да стане 
част от опита ни. И ми се струва, че от тези трите, ние – обикновените 
хора, наследниците на нашите предци, ние, християните, вцърковените (към 
тази част не отнасям атеистите или друговерците или просто вярващите 
по принцип, защото доброто към ближния само по себе си не е достатъчно за 
спасението, понеже „Ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награ-
да? Не правят ли същото и митарите?” (Мат. 5:46) – сме го приели по третия 
начин, по-скоро с нашите чувства, превърнали сме го в наш коректив.

Далеч от онова, което прави Моисей на планината Синай, преживявайки Бог 
през огън, облак и мрак – неговото духовно издигане. Далеч от онова, което 
прави пророк Илия, преживявайки Бог чрез една черна птица, която му носи 
храна всеки ден. Далеч от Божиите енергии, на които стават свидетели на 
Тавор тримата ученици и двамата пророци (символ на Троицата и на двете 
природи на Христос, петте пръста на десницата, това благословение!), за 
които енергии през XIV век ще поднесе своето учение св. Григорий Палама. 
Далеч от онова, което правят първите и по-късни мъченици за вярата като 
св. Георги и св. Димитър, тъпчейки върху греха – змей, черна пръст или бога-
таш (да си припомним притчата за игленото ухо), обуздали спонтанната 
свобода с възела на опашката на коня, подчинили творението на себе си, 
нещо, към което Адам е бил призван – да подчини творението, тварта, а не 
„да слугува” на нея. Преживявайки Го като отците на Църквата – с аскеза, или 
като монасите – с умна молитва. Всички те преминали през преживяването 
на еманациите на Бог, на Словото като непосредствена връзка и приели обо-
жение по благодат. Преживяването като богоуподобяване.

Стъпката от преживяването на Бог като богоуподобяване и преживява-
нето като подражание (коректив) е толкова голяма, колкото на фреската 
Лоно Аврамово онези, които са вътре и отвън на дома, или колкото бездна-
та в притчата за богаташа и бедния Лазар, която разделя тези, които са в 
Небесното Царство, от онези в Ада, неспособни да преминат един към друг. 
Този ад е като ириса на окото – черен, този Рай е като белтъка на окото – бял, 
а между двете – цветът, светът, в който живеем. От едното до другото 

10  Чавдар Спасов, „Темата за свободата на волята в „Шестоднев” на презвитер Иоан Екзарх и нейната 
актуалност днес”, Християнство и култура, бр. 2(169), 2022, с. 74.
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не може да се премине, защото ги дели животът, а те са от двете му сре-
щуположни страни. Този живот, в който в повечето случаи Христос е просто 
коректив за нас. Този живот, в който в много от случаите според френския 
философ Жак Маритен дори се отхвърля кръстът.11 Тук вярата, която е свър-
зана с другия свят, е голямо предизвикателство, но надеждата, която често 
се свързва с този свят или която стои едно стъпало по-долу в Иакововата 
стълба или в тази на Иоан Лествичник, преобладава.

Надявай се на Бог и Той ще те освети

В Новия завет се дава следното определение на вярата – „А вяра е жива пред-
става на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова що се не виж-
да” (Евр. 11:1) Вижда се какво голямо значение за вярата има надеждата и как 
вярата е знание за Бога, до което не всички достигат.12 Надеждата е като 
предишна стъпка в духовното издигане или като съпътстваща категория, 
доколкото повечето хора я свързват с този свят. Например котвата от ве-
кове се смята за символ на надеждата при приеманите морски мисии за успеш-
но завръщане, за живот, за видяна земя на хоризонта. А всъщност котвата 
е много близка до кръста като геометрично изображение – има един такъв 
артефакт в Археологическия музей в Аланя с много наслагвания от дългото 
стоене в солените води, при което удълженият ѝ връх прилича на четвърто-
то рамо на кръста – вертикалното, устремено към небето. Котвата е ста-
нала кръст. 

Така че на мен ми се иска да разгледам надеждата не в нейния хоризонтален 
аспект – връзката ѝ с този свят, а във вертикалния ѝ. Там, където неминуе-
мо следва или предшества вярата. Там, където се показва като смирение на 
вярата, смаление на светлината, мяра. Ако вярата е безпрекословното от-
даване на Бога, онази ръка от иконата на Свети четиридесет мъченици от 
Рилската света обител, вдигната към небето, антипод на изплъзващата се 
като риба във вода на единствения, който гледа да се спаси; ако вярата е мъ-
жеството на онази майка от същото сказание, която, след като натоварили 
мъртвите тела, вървейки след талигата, видяла, че синът ѝ, един от чети-
ридесетте, е все още жив, като се свлякъл на земята, го качила сама, за да бъде 
доубит в огъня; ако вярата носи в себе си този екстаз към целта, който само 
най-достойните, най-мъжествените биха могли да поемат, да изпълнят, то 
надеждата е нейната по-малка сестра. Тя е Бог в облака. Не в огъня, защото 
Бог е огън, който пояжда, нито в мрака, който е Негово скришно място, но в 
облака, което е едно по-милостиво състояние. Състояние, което присъства 
и в Новия завет с един от неговите парадокси: „Вярвам, Господи! помогни на 
неверието ми” (Марк. 9:24).

Именно това малко неверие, този лек недостиг на вяра е надеждата, която 
всички ние имаме в определено време дори ако не сме съвсем достойни или 

11  Жак Маритен, „Светът и неговите противоречиви аспекти”, Християнство и култура, бр. 2 (169), 2022, с. 11.
12  Майкъл Едуардс, „Вярата е знание”, Християнство и култура, бр. 7 (174), 2022, с. 27-38.
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достатъчно пораснали, за да се закрепи вярата за нас като мида, залепнала за 
душата ни, да ни укрепи. Надеждата е онова малко заглушаване, притъпяване, 
помрачаване на вярата, както пред светлината поставяме среди с различна 
плътност и от 100% бяла нетварна светлина получаваме жълта и т.н. – ця-
лата палитра до най-отдалечената от белия център – червената светли-
на.13 Светлината на кръвта, на живота. Надеждата е именно този цвят на 
живота или на смъртта, червеното или жълтото. На живота до смъртта. 
Надеждата от трите триади Отец, Син, Свети Дух; Вяра, Надежда и Любов; 
Път, Истина и Живот се свързва със Сина и с Истината. Надежда, от икона-
та на Света София с трите ѝ дъщери Вяра, Надежда и Любов от най-старата 
църква в столицата14, е онази от дъщерите, която гледа със смирен поглед 
в земята, за разлика от Вяра, която гледа към Небето, и Любов, която гледа 
към света около себе си и в себе си. Пилат, преди да предаде Христос в ръце-
те на неговите мъчители, иска отговор – какво е истина, и Христос мълчи. 
Понеже въпросът е зададен неправилно. Въпросът е не какво, а Кой е истина. 
Отговорът е Христос.

Така че надеждата е намиране на Сина-Истина. И след това разбираме, че вече 
не сме същите, вече сме преобразени. Сложили сме „шлема на спасението”, как-
то св. Максим Изповедник тълкува надеждата,15 и сме станали воини, но още 
не сме проверени в подвига и не се знае дали и когато това изпитание дойде, 
ще удържим. В нас живее залогът на мъченичеството, но още не сме станали 
мъченици и не се знае дали ще станем. В крайна сметка Църквата не се състои 
само от мъченици, дори те да са най-достойните ѝ чада, особено във време 
на изпитания. Разбира се, мъченичеството не непременно винаги се свързва 
със смъртта, има и мъченичество на Духа, има и мъченичество на аскезата. 
Много от верните синове на Църквата, макар неотлъчно да са се придържали 
към живота на Христа и учението Му и да са подлагани на големи изпитания, 
довеждащи до краен предел силите на духа им, не са загинали мъченически, но 
техният живот е не по-малък подвиг с богоуподобението си на Христос, със 
съзнателното носене именно на своя кръст. Творчеството, посветено на 
Бог, е не по-малко мъченичество. За него се изисква не обикновен живот, но 
живот в аскеза.

Препрочитам книгата за живота на големия английски художник Джоузеф 
Търнър, чиито картини освен маринистки и буколически се славят често с мис-
тични елементи, особено в предаването на светлината. Неговият биограф 
пише нещо значително – че той може би не се е славил със завидна надежда (тук 
дори не става дума за вяра!), но затова пък е имал енергия в предостатъчно ко-
личество.16 Това ме навежда на мисълта, че може би енергията е този възжелан 
минимум за всички нас, обикновените хора, по пътя ни към Бога, онази подплън-
ка на надеждата, която пък е подплънка на вярата, без която не можем. 

13  Вж. Йохан Волфганг фон Гьоте, Теория на цветовете (Zur Farbenlehre).
14  Става дума за храм „Света София”, изграден IV-VI в., който е дал името на града и в който се е състоял 
Църковният събор през 353 г. в присъствието на свети Атанасий Александрийски.
15  St. Maximus the Confessor’s Questions and Doubts (Illinois: Northern Illinois University Press, 2009), loc. 1642-1643.
16  Anthony Bailey, Standing in the Sun: A Life of J.M.W. Turner, (London: Tate Publishing, 2014), p.389.
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По време на литургията, когато възнася към Бога своите тайни молитви, 
преди причастяването, свещеникът вдига ръцете си нагоре, които, заклю-
чени от раменете му и с главата му, в основата образуват нещо като вто-
ри потир на възнасяне към Бога, чийто център е умът му (неговият νους!17). 
Обърнат с гръб към нас, пасомите, наметката му, овална в края си, на фона 
на олтара образува формата на трети потир и тогава чувам „Горе да са ви 
сърцата!”, която повеля оформя необходимото състояние, с което трябва 
да пристъпим към осветените дарове. Един апел да се отделим от Земната 
църква и да се възнесем към Небесната, което е вярата, обратно на навлиза-
нето на Небесната в Земната, случващо се всеки ден, ако очите ни са духовно 
отворени – тези цветове и плодове върху клона, кръгове върху чертата на 
егото – и която възражда надеждата в нас. И обещанието за святост.

17  Тази категория е описана от митрополит Калистос (Уеър) така: „Нус може да включва разума, но е по-
висш от него, и който предполага постигане на истината посредством някаква директна визия, а не 
просто чрез разсъждение”. „Епископ Калистос (Уеър) в разговор с Калин Янакиев, о. Николай Нешков и д-р 
Николай Михайлов”, Християнство и култура, бр. 2, 2002, с. 39.
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Георгиос Кордис

ПЪТЯТ НА РАЗВИТИЕ НА 
ИКОНАТА1

Появата на иконата е съби-
тие, което има история. В 
противоречие с един възглед, 
който се опитва да се нало-
жи в църковните кръгове и в 
гръцкото пространство, ико-
ната не е някаква статична 
действителност без разви-
тие и история във вековете. 
Напротив, един обикновен 
обзор на историята на визан-
тийското изкуство веднага 
показва голямото разнообра-
зие на художествените ре-
шения, които иконографията 
включва. Богатство на сти-

листични и иконографски решения, от които е видна динамиката на изкус-
твото на византийците в противовес на застоя, който властва днес. 
Динамиката в иконографското изкуство е била толкова голяма, че можем да 
твърдим без опасност от преувеличение, че то постоянно е било в процес на 
обновяване и на непрестанно развитие. Разбира се, това развитие не е било 
неконтролиран факт, нито е случайно. Установяваме го от свързаността и 
продължението, които са характерни за иконографските системи на визан-
тийците. Въпреки постоянните и много често важни различия в стилистич-
ните течения и школи съществува една единна основа, която се съдържа и 
продължава живота на иконографското изкуство от всички епохи. Така ико-
ната има история, но и продължение, съдържа променливи елементи, но и кон-
стантни. Елементи, които се различават, но и такива, които са стабилни. 

Коя обаче е причината за това развитие? Кои са стабилните и кои – променли-
вите елементи на иконата? Какъв е процесът, чрез който се променят и раз-
виват променливите елементи, и кои са параметрите, които определят това 
развитие? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси по-нататък със съзна-
нието, че само нахвърляме рамките на изследването на този огромен проблем. 

1  Откъс от книгата на Г. Кордис Εικόνα, εικόνησμα, εικονουργία. Αρμός, 1998, която предстои да бъде изда-
дена на български. 

Георгиос Кордис
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Досега изследването изясни, че създаването на иконата, нейното изписва-
не е едно комплексно явление. Състои се от иконен образ и от художествено 
изпълнение. Образът е същностният елемент на иконата. Той не дължи сво-
ето съществуване на изкуството. Той съществува преди изкуството, тъй 
като се отъждествява с физическия образ на изобразявания. Благоприятно е, 
че този елемент не се променя, не трябва да се променя, понеже в противен 
случай иконата престава да бъде такава. Наистина, както вече споменахме, 
след иконоборството образите на иконите, с изключение на отделни намеси, 
не се променят. Така образите са първият и основен непроменлив елемент 
в иконите. И естествено, това е елементът, който буквално осигурява по-
стоянството в света на византийската иконография. Например, както и 
да се рисува иконата на Христос, във всяка епоха, в каквито и да са цветови 
или рисунъчни различия, образът на Богочовека винаги е един и същ и винаги 
е разпознаваем. Същото важи обаче и за икони със сложни композиции, като 
Рождество Христово или Разпятието например. Въпреки различните намеси 
иконографската сърцевина на иконата е същата и е неизменна и следовател-
но иконата е също винаги разпознаваема. 

Вторият елемент е художественият, който, както анализирахме, също е ком-
плексен и се състои от други елементи: намесите в образа, стила, основните 
художествени и естетически принципи. 

Намесите в образа, вече споменахме, имат богословска причина за своето съ-
ществуване. Те се включват в образа с цел да направят осезаеми някои бо-
гословски истини, а впоследствие не отпадат по волята на иконографа и без 
някаква сериозна причина. По отношение на образите също могат да се допус-
нат различия, за да се представи едно събитие сбито или по-подробно. Така 
например можем да имаме вариант на Разпятие Христово само с основните 
персонажи или един развит вариант с много персонажи, който представлява 
опит да се опише събитието във всичките му измерения. Контролът върху 
намесите в образа е нещо, което се отнася към цялата Църква, както точно 
се случва и по отношение на Истината.

Стилът на иконите е художествен подход, чрез който се рисуват лицата и 
обектите. Един стил се ипостазира и има своето собствено място в исто-
рията на изкуството, аналогично на особеностите на линията, ролята на 
цвета, изграждането на композицията. Следването и изучаването на разви-
тието на стила е много трудно начинание и се свързва с мястото на зрителя 
в произведението на иконографията и в определящата му роля за иконописе-
ца. Когато художникът е единственият, който определя стила, а зрителят 
не е нищо друго освен пасивен приемник на опитите му, тогава развитието 
на стила се определя от личната история на художниците. Последните на-
правляват стила накъдето си искат или където смятат, че е добре да бъде 
отведен. Този процес важи до голяма степен в историята на западноевропей-
ската живопис, където по-скоро имаме история на естетическото развитие 
на художниците, а не история на връзката между живописта и зрителите. 
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Във византийската действителност този процес не е валиден. Тук цялата 
Църква, като Тяло Христово, е този, който приема иконата. Тази Божествена 
пълнота на Църквата (плерома) е готова да гледа иконите, които са много 
повече от едно произведение на изкуството – нарисувани са по един конкре-
тен начин, в единостилие. В една такава реалност промяната на стилистич-
но ниво не може да бъде безконтролна и случайна и да се разминава напълно 
с естетиката на църковната плирома. С други думи, не би могла да се случи 
кардинална промяна, революция в развитието на стила, което да доведе 
до коренна разлика между новия стил и този, който властва към момента. 
Различието би трябвало да е много малко и постепенно и вярващите да са 
подготвени подходящо, така че да възприемат новата стилистична дейст-
вителност. С други думи, църковният народ служи като мярка за развитие-
то на стила. Той предхожда живописта, която трябва да опише и да преве-
де живописно това, което вече е извършено или се извършва в църковната 
общност. При такива предпоставки иконописецът се явява изразител на 
общността и не я поучава в нейната естетика – нещо чуждо спрямо етоса 
на църковната традиция, приемаща Църквата като тяло, което се стреми 
към просветлението на Светия Дух, а не като множество от независими лич-
ности, които определят Истината от само себе си и я налагат на другите. 
Разбира се, в ограничените рамки на настоящия малък труд не е възможно да 
изследваме подробно развитието на стила във Византия. Такова изследване 
предполага анализиране на духовното развитие на византийското общест-
во и Църква и освен това излиза извън нашата цел. 

Следователно развитието на стила е въпрос, който стои пред цялата 
Църква, но се изразява от майстора иконописец, който може да преведе на 
художествен език опита на Църквата.

Основните художествени принципи на иконата също имат свое развитие на-
пред във времето. То се определя главно от основната философия, направля-
ваща византийското иконографско изкуство, която разглежда иконата във 
връзка със зрителя. Разбирането на образа икона (с всички нейни допълващи 
елементи) като явление, съществуващо във връзка със зрителя, винаги е 
водило майсторите от всички епохи да търсят обръщането на образа към 
зрителя и свързването му с него. При този си стремеж те откриват много 
важни художествени решения и много похвати, оформяйки по този начин сис-
темата на византийската иконография. Търсенето на решения, които били 
възприемани като добри, се базира на способността им да свързват иконата 
със зрителя. Така цялата система не произлиза от въображението само на 
един човек, нито в основата на нейната логика стои предпочитанието към 
един или друг конкретен зограф. Решенията, които властват и формират 
византийската иконография, са плод на колективна работа и опит в продъл-
жение на векове и понеже имат конкретен смисъл, те намират и продълже-
ние и последователност. Естетическата логика на византийската живопис 
се развива бавно, тъй като решенията, които взема, са изпитани и не могат 
лесно да се надхвърлят (може би, ако вземем предвид и богословската ѝ семан-
тика, не биха могли да се надхвърлят въобще).
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След всичко казано дотук, можем да обобщим следното: 

А. Иконата има променливи и непроменливи елементи.
Б. Основният ѝ непроменлив елемент е образът. 
В.  Художествената част (намесите в образа, стила, естетическите 

елементи) е променлива, но с много предпоставки и условия.
Г.  Богословието и историята са две от причините, които определят 

напредъка и промяната в намесите на образите. 
Д.  Стилът се развива аналогично на състоянието на църковната пли-

рома и следва своето естетическо развитие. 
Е.  Естетическото съдържание на художествените елементи се опреде-

ля от стремежа на художника да свърже образа със зрителя, а разви-
тието му се отъждествява с постоянния стремеж на майстора да 
реализира тази цел по най-добрия начин.

Превод от гръцки: Тодор Енчев
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Ваня Сапунджиева

ДА НАРИСУВАШ СВЕТЛИНАТА
„Да нарисуваш светлината” е поредният творчески проект на една знако-
ва за съвременното християнско изкуство личност – проф. Георгиос Кордис, 
преподавател и творец, за когото сякаш не съществуват граници на артис-
тичната изява. Чест и удоволствие е да се представя талантът на художник 
от такъв ранг, но сякаш още по-голяма е радостта от възможността да се 
експонират пред търновска публика неговите творби точно в навечерието 
на светлия християнски празник Рождество Христово. Неговата самостоя-
телна изложба гостува в България и бе представена в изложбени зали „Рафаел 
Михайлов” във Велико Търново между 20 декември 2022 и 20 януари 2023 г. 

Георгиос Кордис е роден през 1956 г. През 1979 година завършва богословие в 
Атинския университет. Паралелно с това изучава живопис и иконография при 
отец Симеон Симеу. В периода 1987–1989 г. прави специализация по средновеков-
ни техники в Школата към Музея на изящните изкуства, Бостън, Масачузетс. 
След като се завръща в Атина, изучава гравюра при видния гравьор Фотис 
Мастихадис. През 1989 г. получава магистърска степен от Богословския факул-
тет „Светият Кръст”, Бостън, Масачузетс. През 1991 г. защитава докторска 
степен по богословие и византийска естетика към Атинския университет. 
От 2003 г. започва да преподава в Атинския университет, а от 2008 г. става 
доцент по византийско изкуство в същия университет.

Проф. Георгиос Кордис е гост-преподавател в някои от най-престижните 
академични школи като Йейлския университет, Университета на Южна 
Каролина и университета „Нотр Дам”. Преподава още в Богословския факул-
тет на Букурещкия университет; в Департамента по изкуство и дизайн на 
Университета в Клуж-Напока, Румъния; в Украинския национален педагогиче-
ски университет, Одеса; в Православния институт по богословие и свещени 
изкуства, Санкт Петербург, Русия. 

Доц. д-р Ваня Сапунджиева е преподавател по църковни изкус-
тва във Великотърновския университет. Тя е един от основа-
телите и член на EIKONA – група от академични преподаватели, 
работещи в областта на църковните изкуства от Балканите 
и Русия, инициирана от проф. Георгиос Кордис. От 1997 г. участ-
ва в множество иконографски изложби, изпълнява стенописи в 
храмове в България и чужбина. Автор на книгата Зографи отвъд 
границите („Омофор”, 2016) и на публикации в областта на пост-
византийското изкуство.
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В поредица от арт демонстра-
ции той разкрива изкуството на 
иконата по целия свят – включи-
телно Рио де Жанейро, Канада, 
САЩ и Австралия. В периода меж-
ду 2003 и 2013 г. преподава те-
ория и практика на византийс-
ката живопис в Богословския 
факултет на Атинския универ-
ситет. В създадената от него 
собствена школа, която той 
именува „Иконургия”, изнася лек-
ции, води практически занима-
ния, организира изложби. 

Приносът на проф. Кордис се из-
разява в неговия твърдо отсто-
яван стремеж не просто да бъде 
запазено едно културно явление, 
а да се доразвива и обогатява със 
съвременни техники и средства, 
като по този начин то да оста-
не динамично, разпознаваемо и с 
ярко присъствие. 

Има 30 самостоятелни изложби в Италия, Франция, Румъния, Гърция, България, 
САЩ, Канада, Тайван и др. Автор е на десетки книги и множество студии, пос-
ветени на иконографията и богословието на иконата, които са високо оце-
нени от международната научна общност. За него те са начин да надгради 
опита си и да съхрани визуалната култура на православното изкуство, като 
направи достояние на широк кръг от читатели нейната ценност. 

Широтата на сърцето на един човек се разпознава по неговия стремеж да 
обединява около себе си хора, на които да може да раздаде от най-ценното, 
което има – своя опит и познания. Не познавам друга подобна личност, коя-
то едновременно да може да раздава ценното знание, което притежава, и 
да обединява толкова голям кръг от хора в името на изкуството. От пър-
вия момент, в който имах възможност да се докосна до неговата работа, до 
днес нямам обяснение на харизмата, която притежава присъствието му, не 
мога да спра да се удивявам на провокиращите едновременно разума и сети-
вата негови творби и най-вече от стремежа към усъвършенстване и разви-
тие, който успява да запали във всеки свой ученик. Честта да бъда участник 
в симпозиумите, инициирани от проф. Кордис, ме доближи до другата голя-
ма идея на твореца – да обедини младите учени и преподаватели по изкуст-
во от различни университети, като създаде възможност, от една страна, 
да се разпространят чисто художествени идеи, но също и да се задълбочат 
съвместните връзки и по този начин местните иконографски традиции 
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да получат по-широка известност и развитие. И благодатните плодове на 
този негов стремеж не закъсняват, защото целта да се запази общността 
от хора, творящи в областта на църковните изкуства, е изцяло в синхрон 
със стремежа да бъдем едно в Христа чрез литургичния живот на Църквата. 

Изписал е храмове в Гърция, Ливан, Италия, Канада, като само в САЩ те са над 
девет. В Гърция Г. Кордис е известен и като художник, илюстрирал повече от 
35 книги. Не бихме могли да пропуснем и неговите цикли, посветени на худо-
жествени произведения – поезия и проза, а също и стремежа му към адаптира-
не на новите технологии и успешното съвместяване на цифровата живопис 
и прилагането ѝ към принципите на византийската стилистика. Стремеж, 
който може да се отдаде на желанието съвременният свят да бъде заинтри-
гуван чрез търсене на нов изразен език. 

Тази естественост, присъща на малцина творци, е осезаема и в изложбата 
„Рисуване със светлина”, представена пред търновската публика. Ритмично 
ръководени от рафинирания изказ, умело търсените отношения между цен-
тралните образи и многофигурните композиции около тях отвеждат зри-
теля към безплътния и чист свят на вечното, което не може да се опише с 
друго освен със светлина. Тя струи от всяка творба и обгръща съзерцава-
щия, сякаш го понася в един ефирен свят на доброто. Живото присъствие 
на Църквата, за което пише професорът в своите съчинения, е осезаемо във 
всичките му експозиции. Усещането за пълнота, породено от разнообразие-
то на персонажи и светци, техните изваяни движения са част от неговия по-
черк. Многогодишните му търсения и анализи върху принципите на компози-
ране в иконата намират израз в свободата и лекотата, с която той вниква 
във всяко конкретно изобразително пространство, за да му придаде смисъл 
и сакрално звучене. Контактът със зрителя, за който също говори често, 
като цел на църковните произведения, е почти мигновен, но също и кара съз-
нанието многократно да се връща по спомени към конкретните детайли и 
образи от иконите му. Сякаш най-силно и пленяващо обаче остава усещането 
за светлината, в която пребивава светостта – ярка, необяснима и видима 
само за духовните ни очи. 


