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За и против еволюционната теория: 200 години след Дарвин

200 години след дарвин:  

За и против еволюцията

През 2009 г. се навършиха двеста години от раждането на Чарлз Дарвин. В цял 
свят се проведоха множество научни конференции, откриха се изложби, посвете-
ни на Дарвин, периодичният печат отново се фокусира върху неговата личност 
и еволюционна теория.

Впрочем Дарвин, за разлика от много велики учени, никога не е оставал встрани 
от общественото внимание. Едва ли има друг учен, успял приживе и особено 
след смъртта си да събуди толкова много страст и разгорещени дискусии. В 
тези дискусии впечатляват не само кипящите страсти, но и объркващото раз-
нообразие от застъпени тези. От „Дарвин е псевдоучен самозванец” до „той 
създава най-непоклатимата теория”. Атакувана е и неговата дълбинна мотива-
ция: от „образец за научна добросъвестност, воден преди всичко от разума”, до 
автор на „съзнателна атака срещу християнството, открито богоборчество с 
далеч отиващи последствия”. 

Различия в оценките на еволюционната теория има не само сред научната 
общност, но и сред християнските деноминации. Американските протестанти 
фундаменталисти отговарят на идеологизирането с идеологизиране, насил-
вайки вярата да вярва дори в неща, които са предмет на разумно познание. 
Значително по-трезво и сдържано е отношението към еволюционната тео-
рия на класическите протестантски изповедания (текстът на еп. Волфганг 
Хубер в броя). Отделна и влиятелна е концепцията за т.нар. „интелигентен 
дизайн”, чийто представител е Филип Джонсън. Православната църква няма 
взето съборно решение по въпроса за еволюцията. Има, разбира се, частни 
богословски мнения, но като цяло разгорещеният спор „за” и „против” ево-
люционната теория стои някак изкуствено привнесен в православна среда. 
Защо това е така, донякъде дава отговор текстът на о. Стивън Фрийман 
от Православната църква в Америка. 

В България през последните петдесет години Дарвин беше нещо повече от учен, 
а Произход на видовете – много повече от научен труд. Еволюционната теория 
беше превърната в удобен идеологически инструмент, който трябваше да об-
служва  „здравите сили” в борбата им за триумф на атеизма. След 1989 г. пък 
социалният живот протече като гротескна илюстрация на движещите сили в 
животинското царство: естествен отбор, много мутации и всичко това – без 
висша цел и смисъл. Вулгарната употреба на дарвинизма изигра лоша шега на 
всички ни. Един от резултатите е липсата на сериозна дискусия по темата в 
България.
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Далеч сме от мисълта, че с помощта на няколко текста ще успеем изчерпа-
телно да запознаем читателите ни с една сто и петдесет годишна дискусия 
(Произход на видовете излиза през 1859 г.). Ще се радваме, ако публикуваните 
текстове ви помогнат да изградите мнение или да потърсите по-задълбочена 
информация  по дискутираните теми. 

Християнство и култура
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Златозар Боев е доктор на биологическите науки 
и ст. н. с. I ст. в Националния природонаучен музей 
на Българската академия на науките. Специализи-
ра в областтa на палеоорнитологията, археоорни-
тологията, костната и екстериорна морфология на 
птиците, биологията и разпространението на ред-
ки и изчезващи птици, историята на зоологията и 
природонаучните колекции и др.
Автор е на над 550 печатни труда, сред които 245 
научни публикации, 287 научнопопулярни и публицис-
тични публикации, 17 научнопопулярни книги, учеб-
ници и ръководства. Трудовете му са публикува-
ни в 17 държави на български, английски, немски, 
руски и френски език и са цитирани 593 пъти в 
26 държави в Европа, Азия, Австралия и Северна 
Америка в печатни издания и в интернет. Член е 
на 10 международни научни организации, сред ко-
ито: Society of Avian Paleontology and Evolution, 
International Council for Archaeozoology, Bird Remains 
Working Group, Threatened Waterfowl Specialists Group, 
Heron Specialist Group, Society of the European Avian 
Curators, Association for Environmental Archaeology, 
American Biographical Institute, Society of Ethno-
ornithology. Участвал е в 46 международни и нацио-
нални научни форума.

дарвиновата теория е 

една от най-непоклатимите 

теории

Златозар Боев, доктор на биологическите науки, в разговор 

с Венета Домусчиева и Момчил Методиев

За разлика от България в Западна Европа и особено в САЩ теорията за 
еволюцията предизвиква яростни спорове. Как накратко бихте описали те-
орията за еволюцията?

Терминът еволюция се употребява най-малко в два смисъла. Когато не е 

конкретизирано, под еволюция трябва да се разбира постепенното измене-

ние на организмите и възникването на един вид от друг. Често пъти с 

термина еволюция се обозначава всякакво постепенно изменение, промяната 

на нещата. В биологията се говори за организмова еволюция, което всъщ-
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ност според мен е основното и първоначално значение на понятието. Често 
терминът еволюция се употребява като синоним на развитие, говори се за 
социална еволюция и за какво ли още не, тъй като терминът е получил 
широка гражданственост. 

Под еволюция може да бъде разбирана и еволюционната теория, назовавана нак-
ратко по този начин. Това е една от основните теории на съвременното поз-
нание с колосален мирогледен заряд. Тя не е създадена внезапно и изведнъж. 
Всъщност тя е формулирана преди повече от 140 години. И макар масово да се 
свързва с името на Чарлз Дарвин и неговия епохален труд Произход на видовете 
посредством естествения отбор, неговото прозрение е било подготвено от ре-
дица научни постижения преди него. За това са допринесли Великите географски 
открития, опознаването на непознати до този момент представители на фло-
рата и фауната по аналогия с познатите от Европа, от Стария свят. А почти 
едновременно с Дарвин до еволюционната теория достига и Алфред Уолъс (Alfred 
Russel Wallace), също англичанин. Те са се познавали, а Дарвин дори съзнателно 
избързва с публикуването на своя труд. Уолъс също получава признание, най-
малкото защото на негово име е назована една голяма част от земната суша. 
Уолесия се наричат много от островите в Океания, а зоогеографската линия, 
която разграничава австралийската от азиатската фауна, се нарича Линията 
„Уолъс”. В контекста на еволюцията Уолъс формулира твърдението, че част от 
тези хиляди острови, които днес наричаме Уолесия, всъщност са останки от 
суша, върху която животинският свят има самостоятелен еволюционен произ-
ход, и това я различава от флората и фауната на останалите части от сушата, 
разположени на северозапад от тази линия. 

Еволюира ли теорията на еволюцията? Продължава ли формулираната от 
Дарвин теория да бъде напълно валидна и днес, или тя също се променя? 

Най-общо теорията издържа проверката на времето. Тя се основава на мно-
гобройни наблюдения и прозрения, свързани гениално едно с друго, за да може 
да направи тези големи обобщения. Но и някои от твърденията на Дарвин 
вече категорично са отхвърлени. Ще дам пример от моята тясна област, 
палеоорнитологията и орнито-археологията, който се отнася за произхода 
на съвременните домашни птици. Произходът на всички домашни животни е 
изключително интересен и поради намесата на човека. Тук имаме не само 
естествен, но и изкуствен отбор. Дарвин твърди, че домашната кокошка 
произлиза от банквиската дива кокошка, живяла в Индустан и Индокитай, и 
това негово грешно твърдение и до ден днешен се преповтаря във всички 
учебници. Вероятно ще се учудите, но данните от България, съчетани с да-
нните от Румъния, Гърция и Грузия, категорично доказаха, че последните диви 
кокошки в края на палеолитния период са живели на Балканския полуостров 
и в Закавказието. Те са унищожени от първобитните ловци, нашите първо-
битни предшественици. Всъщност ареалът, в който са живели кокошките от 
рода Gallus, се е простирал не само в Индустан, Индокитай в Южна Азия, 
но и доста п на северозапад – той със сигурност е достигал през Закав-
казието до Балканския полуостров. Намерени са не една и две, а стотици, 
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може да са и повече от хиляда, находки от няколко десетки археологически 
обекта, които доказват, че домашната кокошка е произлязла от вид, про-
съществувал само допреди няколко хиляди, по-точно десетина хиляди години, 
като диво животно и в Европа. Нещо повече, в противоречие с Дарвиновото 
твърдение много колеги смятат, че кокошката има т.нар. полифилетичен 
произход, т.е. тя е била одомашнявана многократно на различни места. Тя 
е била одомашнена и в Закавказието и с разрастването на усвоените от 
хората територии, както и заради прекомерния лов на останалите диви ек-
земпляри, дивата кокошка е била унищожена. Същото се е случило и с тура, 
дивия предшественик на домашното говедо. Той обаче доживява до началото 
на ХVII век и последният тур умира през 1627 г. в Полша. Оттогава насам 
говедото ни е познато само в одомашнената му форма – кравата и бика. 
Същото се случва и с едногърбата камила. Тя е унищожена в древността и 
оттогава няма диви едногърби камили. 

Възможно ли е да се проследи цялата верига от изменения съгласно Дарви-
новата теория – т.е. от някаква неорганична материя към жив организъм 
и да се стигне до човека? Тази верига ясно ли е установена? 

За отделни групи това е вече добре известно, еволюцията им е преминала през 
многобройни звена и за тях са съставени т.нар. филетични линии, т.е. линии-
те на родство, позволявайки да се проследи постепенният преход на един вид 
в друг, после – в трети, четвърти и така във времето назад в продължение 
на хиляди и милиони години. Подобни данни имаме и от България – например с 
еволюцията на едни дребни зверчета, полевки. Тези останки се намират в пале-
онтологични находища, най-вече в пещери. По принцип пещерата е своеобразна 
консерва на времето – каквото се отложи, то си стои, стига някой да не го 
размести. Затова и пещерите са много благодатни за такива изследвания. 
Еволюцията на полевките, които са близки роднини, да кажем, на обикновената 
сива полевка, може да се проследи назад във времето в продължение на около 
3–4 милиона години. На базата на твърди диагностични признаци от нагъване-
то на зъбния емайл на кътниците на тези дребни бозайници може точно да се 
състави постепенна стълбица, филетична линия, която да трасира, да проследи 
еволюцията от съвременните представители на вида назад в продължение на 
няколко милиона години. В това отношение птиците не са благодатни, защото 
притежават порьозни леки кости, много от тях са с дребни размери и освен 
това нямат зъби. Всеки зъб е много диагностичен, по него може да се опреде-
ли какво е животното. Съществуват и много други видове, чиято еволюция е 
проследена много добре – например конете. Съставена е макрофилетична линия, 
която започва от рода Mesohippus и достига до съвременните коне. Същото се 
отнася и за слоновете. За много групи има данни, които показват родство на 
базата на сходни белези и признаци. Всъщност и при Дарвин това е основният 
аргумент, че родството на видовете е гаранция за близостта на техния произ-
ход. Тоест родствените видове притежават голям брой сходни признаци, сходни 
белези. Онези, които силно се различават, са раздалечени отдавна и те имат 
малко родство.



10

За и против еволюционната теория: 200 години след Дарвин

Може ли да се проследи, да речем, общият прародител на няколко различни 
вида?

Да, може. И тъй като вече засегнахме въпроса за модерния „ъпгрейд” на Дар-
виновата теория, ще спомена, че от 20–30 години са много модерни т.нар. 
молекулярни часовници. Става въпрос за компютърна програма, която прави ко-
личествено сравнение на последователността на гените на отделните групи 
организми. И на базата на техния генетичен материал, на разликите и прили-
ките, учените успяват да проследят процеса на генетичното раздалечаване на 
два организма. 

Да вземем например кита и да речем, амебата. Въз основа на разликите в тех-
ния генетичен апарат може да се установи кога са се разделили еволюционните 
линии на един конкретен вид кит и някакъв вид амеба – примерно преди 600 
милиона години. Да вземем скалния орел и големия ястреб, които са два сравни-
телно близкородствени вида. Установяваме, че те са се разделили на отделни 
клонове примерно преди 14 милиона години, само 14 милиона години. Трети при-
мер – вълкът и чакалът, които са доста близки. За тях се установява, че са се 
раздалечили преди не повече от 5 милиона години. Съвсем скоро. Подвидовете на 
повечето птици и бозайници са възникнали в последния милион години. 

Доказано е, че за еволюцията на един вид в друг вид е важна не толкова абсо-
лютната продължителност на времето, а броят на поколенията и интензитета 
на промените, честота на поколенията. Това е основният фактор. Някъде бях 
чел, че в Лос Анджелис случайно са били разселени гугутките. Америка няма 
нищо общо с естествения ареал на гугутката. Гугутката допреди 300 години 
е живяла само в Южна Азия и е достигала до Турция. През последните 200–300 
години през Босфора тя прониква в Европа, а през 60-те години на ХХ век дос-
тига Нюфаундленд. Тя е разселена в Америка съзнателно от човека. Гугутките 
в Лос Анджелис са се изменили морфологично толкова бързо, че сега дори пред-
лагат те да бъдат отделени в самостоятелен подвид, и то след толкова кра-
тък период от разселването. Сред сойките например има един подвид, който е 
всепризнат като отделен – т.нар. цариградска сойка. Среща се само в Истанбул 
и неговите околности. Тя е с по-тъмни вежди, по-дебели и черни мустаци, има 
разлика в оперението. Никъде другаде по земята я няма. Може да се каже на 
шега, че еволюцията е Божа работа. 

И все пак Дарвиновата теория твърдо установена теза ли е, или остава 
по-скоро хипотеза?

За мен, а предполагам и не само за мен, Дарвиновата теория е една от най-не-
поклатимите теории. Въпреки примера, който дадох за произхода на домашната 
кокошка. Действително има много липсващи звена, то не е само едно, те са 
много във всяка филетична линия. При всяко едно проследяване на еволюцията 
има много такива липсващи звена, включително и за произхода на човека. Има 
много липси, но те малко по малко се запълват.
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А колко назад във времето е достигнало изучаването на произхода на чо-
вешкия вид? 

Това е много хубав, интересен въпрос. Миналата седмица се върнах от коман-
дировка, а мои колеги и в момента са в местността Азмака край град Чирпан, 
където работи една българско-френско-немска експедиция. Тя търси най-късните 
европейски хоминоиди, предшествениците на онези от Източна Африка, които, 
както вече мнозина знаят, са дали началото на човешкия род. Преди да отидат 
в Африка, да мигрират на юг, те са живеели по нашите земи. Европейската са-
вана изчезва много рано, преди около 6 милиона години. Например аз съм намирал 
африкански щрауси в Калиманци, в Хаджидимово, намерих също птици носорози 
– това са типични саванни видове. Отделно колегите ми са намирали тук и жи-
рафи, носорози и т.н. Цели групи от обитателите на саваните, които сега се 
срещат в Африка, преди 7 милиона години са живеели и по нашите земи. Посте-
пенно обаче климатът се променя, той става сух и всички обитатели мигрират 
на юг. Това става постепенно, в течение на милиони години. Но в Чирпанско е 
намерен зъб, засега само един зъб, който категорично е определен като човеш-
ки в широкия смисъл на думата и е на възраст 7 милиона години. Това е много 
интересно откритие и е точно датирано. То показва, че най-вероятно някои от 
тези липсващи брънки ще бъдат много скоро запълнени. Още повече, че у нас 
се очаква да се открият още по-късни (но и по-ранни) останки от намерения 
в пещерата Петралона в Гърция цял череп, за който се вдигна много шум. Там 
намериха череп точно на такъв хоминоид. Той е много характерно примитивно 
същество, подобно на питекантроп с изпъкнали надочни дъги. Изобщо на Балка-
ните има безкрайно интересни неща в зоогеографско отношение. Защото това 
е земя между три континента, Европа, Азия, Африка. Тук преминава по един миг-
рационен път както на север, така и на юг от Черно море.

Имате късмет, че във вашата област няма иманяри. 

Напротив, има. Иманярството на палеонтологични находки се развива с много 
по-бързи темпове, отколкото иманярството на културни ценности, макар че 
и палеонтологичните според мен също са културни (в широк смисъл). Но тук 
тепърва ще се развива, защото има пазар – в Америка вече има няколко сайта, 
които предлагат вкаменелости на зъби от акули, миди и вкаменелости от цели 
скелети на дребни костни риби от България. 

Възможно ли е в лабораторни условия да се възпроизведе в продължение на 
години преходът от един вид към друг. Ако мога така да се изразя, да се 
манипулира отборът?

За да се стигне от един вид до друг, наистина са необходими огромен брой 
поколения. Най-малкото трябва да се имат предвид времевите ограничения, про-
изтичащи от биономията на човека, от това, че неговата продължителност на 
живота (като обект на експеримента) е съизмерима с тази на експеримента-
тора изследовател. Такъв експеримент би продължил поколения. Един изследова-
тел не е в състояние да го осъществи и да го довърши. Тук изобщо не засягаме 
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хуманните съображения по въпроса. Но по пътя на изкуствения отбор човек 
може лесно да модифицира качествата на животното и в зависимост от своето 
желание да го прекрои. Доказателство за това са всичките създадени от човека 
породи или разновидностите при растенията. За колко години са били получени 
добри породи? При всички случаи в резултат на десетилетия или на столетия 
изкуствен, целенасочен подбор. Има толкова много неща, които още не знаем. 
Но факт е, че чрез изкуствения отбор човек получава такива породи. Но всяка 
една от тях е обречена, ако човешката намеса отсъства. Всички те на прак-
тика са неспособни да съществуват самостоятелно в природата. Защото са 
осакатени по отношение на пълноценния им природен комплект от качества, 
който им е необходим, за да могат да оцеляват в природата.

Ако сте забелязали, повечето от градските гълъби, които произлизат от чис-
топородни изпуснати или нарочно пуснати гълъби, още след няколко поколения 
на безразборно кръстосване придобиват сивата окраска на дивия скален гълъб. 
Значи някои от признаците са толкова стабилни и непоклатими, макар и потис-
нати, докато животните са отглеждани като представители на една порода, 
че когато излязат извън човешкия контрол, дивите дремещи признаци отново 
избуяват и бързо се възстановяват. 

Според вас възможно ли е религиозната вяра да бъде съчетана с еволюция-
та? За самия вас възможно ли е съчетаването на някакъв религиозен въз-
глед, вяра, с вашата наука и с вашата увереност в нея? 

За много учени връзката между наука и религия е мним въпрос. Има такива като 
Пиер дьо Шарден, който е едновременно палеонтолог, еволюционист и в също-
то време теолог. Той не противопоставя двата възгледа. Имам колеги, които 
са убедени еволюционисти, но в същото време знам, че вярват в Бог. Това се 
отнася и за мен самия, аз също съм християнин. Мисля, че у човека е заложено 
много здраво едно подсъзнателно чувство на подчиненост на Всевишния – усе-
щането, че си ниско долу, че си контролиран, наблюдаван, ръководен или напът-
стван и че трябва да си даваш сметка за доброто, лошото, че има съдник или 
че има Видовден, както го казва народът. И не бива да се воюва срещу това и 
не бива хората насилствено да се обръщат в атеизъм. Опитът, включително и 
в нашата страна, доказа, че това по-скоро носи нещастия, поражения и неизме-
рими щети на цялостното културно развитие на обществото, отколкото води 
до просперитет.

Това означава ли, че според вас разумът и душата са създадени от Бога, или 
те също са плод на еволюцията?

Разумът в крайна сметка е продукт на личния жизнен опит, ако приемем, че с 
годините човек става по-разумен, т.е. по-мъдър и умен. Душата може би на-
истина е вярата в Бога, Създателя, Твореца и т.н. А разумът е по-скоро един 
инструмент, чрез който ние осъществяваме земния си път. 
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Волфганг ХУБЕР

когато атеистите се  

превърнат в пророци 

Дарвин не се конкурира с Бог: който вижда света само 

през призмата на еволюционната теория, не разбира зна-

чението на християнската вяра в Сътворението

Обезсмисли ли вярата днешният триумф на модерните науки? Това, което в 
юдейско-християнската традиция се свързва непосредствено с действията на 
Създателя Бог, се обяснява все по-детайлно със силите и законите на приро-
дата. Сътворението на света се превръща във възникване на света, а сът-
ворението на живите същества и на човека като „венец на творението” – в 
еволюция. 
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Сътворението се разглежда не като тема на вярата, а на знанието. Под 
знание в такива случаи трябва да се разбира опитното знание, което придо-
биваме със средствата на наблюдението и експеримента. Това опитно знание 
е свързано с обстоятелствата на времето и пространството, докато вярата 
се насочва към божествената реалност, която обхваща и надхвърля времето 
и пространството. 

Това има преки последствия върху често дискутирания въпрос дали в часовете 
по биология трябва да се взима отношение по библейската вяра в Сътворени-
ето, а в часовете по религия – по еволюционната теория. Най-удобно би било 
без съмнение, ако отношението между двата възгледа бъде изяснено в ин-
тердисциплинарни образователни проекти. Там биологичните и теологичните 
перспективи биха били признати в собственото им значение. Бихме научили, 
че отношението между двата възгледа може да бъде установено достатъчно 
точно само когато сме готови да ги разграничим един от друг. 

Най-вече трябва да се избягва превръщането на библейските разкази за Сът-
ворението в конкуриращи се модели за обяснение на света. Както единият ре-
зултат: „Дарвин доказа, че няма Бог”, така и другият: „Бог доказва, че Дарвин 
не е прав”, биха били грешки в обучението. Също така е ясно, че обучението 
по биология не бива да прекрачва границата на религиозно-светогледното об-
разование, не бива неусетно да се превръща в религиозно обучение. 

В никой случай не се налага преподаването на еволюционната теория да се 
свързва с преподаването на библейската вяра в Сътворението. Но още по-
далеч стига изискването едното да се замества с другото. Точно това се 
случва в германските провинции, където часовете по етика до голяма степен 
изместват часовете по религия (както понастоящем в Берлин и в по-малка 
степен в Бранденбург), образованието по етика представя дарвинизма като 
правилния, а християнската вяра като погрешния светоглед. Там, където се 
настоява на обратното: в училищата да се преподава не еволюционната 
теория, а библейският светоглед, наречен креационизъм, се случва същото с 
обратен знак. В този случай вярата в Създателя се превръща в псевдонау-
чен светоглед; самата вяра поднася подходящото знание за възникването и 
развитието на света. 

Но по този начин вярата в Сътворението се разглежда като форма на обясне-
ние на света. Вярата в Създателя не се разбира като основа за сигурност в 
битието, която ни дава опора в живота. Създателят се разбира като дейст-
ваща в природата сила; така вярата в Сътворението се третира като научна 
хипотеза, конкурираща се с най-новите научни възгледи. Подобно отношение 
на конкуренция e причина в някои американски щати, отчасти и в Германия, 
да се преподава не еволюционната теория на Дарвин, а библейската вяра в 
Сътворението. 

Християнството винаги е преживявало крах, когато е допускало такова изопа-
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чаване на вярата в Създателя и превръщането  във форма на обяснение на 

света, която влиза в конкуренция с научните теории. Пример в това отноше-

ние е спорът около теорията на Коперник или около „случая Галилей”. В дейст-

вителност, когато вярата, неправилно тълкувана като светоглед, се стреми 

да заеме мястото на научния разум, рухва съюзът на вярата с разума. 

Напоследък на еволюционната теория се противопоставя едно тълкуване на 

учението за Сътворението, наречено „интелигентен дизайн”. Понеже не е въз-

можно другояче да се обоснове вътрешната логика на еволюцията, по научни 

причини трябва – така се твърди – да се допусне eдин създател, който е 

замислил света толкова интелигентно, че се е стигнало до възникването на 

живота и до развитието на човека като венец на творението.

По този начин всъщност Бог се равнопоставя с причините в пространството 

и времето, които иначе се обясняват с помощта на емпиричното изследване. 

Бог става предмет на опитното познание, което от своя страна неминуемо 

се свързва с категориите пространство и време. В основата на тези пред-

стави е един начин на мислене, който философът Имануел Кант е искал да 

преодолее, когато в предговора към своята Критика на чистия разум обяснява, 

че е трябвало да премахне знанието, за да направи място за вярата. Иска да 

освободи представата за Бога от хватката на опитното знание, привързано 

към категориите пространство и време, за да може представата за Бога 

като действителност, обемаща всичко, отново да придобие значение. След 

освобождаването на Бога от господството на опитното знание отново се 

връщаме назад, ако се опитаме да задържим или да докажем на равнището на 

опитното знание необходимостта от представата за Бога.  

Не трябва да се учудваме, че на идеологическата злоупотреба с християн-

ската вяра в Сътворението, която е налице в креационизма и в учението за 

„интелигентния дизайн”, огледално отговаря друга злоупотреба, според която 

от възгледите на модерните природни науки може неопровержимо да се изведе 

отрицание на Бога и ангажиране с един войнстващ атеизъм. Пример в това 

отношение е еволюционният биолог Ричард Докинс, който оглави движението 

с книгата си Заблудата Бог. В предговора авторът обяснява намерението си 

чрез тази книга да се покръсти отново в атеизма; научният материал, кой-

то той разгръща, още от самото начало има връзка със светоглед, отишъл 

отвъд науката. Така войнстващите атеисти се превръщат в това, което 

презират: в представители на една вяра, дори в нейни свещенослужители и 

пророци. 

Какво прибавяме към природонаучните познания на нашето или на някое дру-

го време, ако разбираме света като Творение? Намираме достъп до неговия 

вътрешен смисъл. Тъкмо понеже целта, с която светът е възниквал и се е 

зародил животът на Земята, не се извежда от природонаучните възгледи, ние 

се нуждаем от достъп до смисъла на цялото, който прекрачва пространство-
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то на нашето знание. Вярата в Твореца Бог дава увереността, че светът 
съдържа в себе си възможността за добро; тя ни дава свят, който се уповава 
на доброто и е готов да допринесе за него. Основният смисъл на вярата в 
Сътворението е, че Бог мисли добро за целия свят, както и за мен в личния 
ми живот. 

Откъс от новата книга на епископ Волфганг Хубер Християнската вяра

Превод: Людмила Димова 



2009 / брой 9 (44)

17

Филип Джонсън (Phillip E. Johnson, р. 1940) е един от 
създателите и най-известните популяризатори на 
концепцията за „интелигентния дизайн”. Юрист по 
образование, професионалната му кариера е свър-
зана с Университета в Бъркли, Калифорния, къде-
то преподава право. След като приема християн-
ството и се включва в Презвитерианската църква, 
както и под влияние на книгата Слепият часовни-
кар на известния еволюционист Ричард Докинс, се 
прев ръща в един от най-изявените критици на ево-
люционната теория. Джонсън е учредител на Ин-
ститута Дискавъри и автор на т.нар. „стратегия 
на клина”, която си поставя за цел организиране-
то на мащабна публична кампания, за да се проти-
вопостави на „научния материализъм”, представля-
ван от еволюционната теория. Джонсън представя 
собствените си възгледи като „теистичен реали-
зъм” и се противопоставя на методологическия на-
турализъм, доминиращ съвременната наука. Най-из-
вестната негова книга е Дарвин под съд (Darwin 
on Trial. InterVarsity Press, 1993), а преведеният тук 
текст е откъс от издадената през 1990 г. него-
ва книга Evolution as Dogma: The Establishment of 
Naturalism (публикувана и в интернет на адрес: 
http://www.arn.org/docs/johnson/pjdogma1.htm)

Филип Джонсън

еволюцията като догма:  

установяването на  

натуралиЗма

Обяснението къде греши креационизмът обикновено се аргументира така:  
науката е натрупала безспорни доказателства за еволюцията. Макар учените 
да продължават да спорят по точния механизъм на еволюцията и да се допуска 
възможността Дарвиновата теория за естествения отбор да бъде променена 
или поне допълнена, не съществува никакво съмнение във факта на еволюция-
та. Всички живи организми, включително и хората, са се появили в резултат 
на унаследяването на модификации от общи прародители, в основата на които 
най-вероятно стои един-единствен микроорганизъм, който от своя страна се 
е развил въз основа на неживи химически елементи. Фактът на еволюцията е 
отричан единствено от библейските фундаменталисти, които продължават да 
настояват, че всички живи организми са били създадени поотделно от Бог преди 
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около 6000 години, а всички вкаменелости са се появили вследствие на Ноевия 
потоп. Фундаменталистите смятат, че могат да аргументират своята пози-
ция по пътя на науката, но „научният креационизъм” съдържа в себе си термино-
логично противоречие. В същността си креационизмът е религиозна доктрина, 
която не може да бъде подкрепена с научни доказателства. Това не означава 
задължително, че науката и религията взаимно се изключват, защото науката 
се ограничава до фактите, хипотезите и теориите и не се занимава с ценнос-
ти, включително и с въпроса дали човечеството или вселената имат някаква 
цел. Разумните хора не би трябвало да се притесняват, че научното познание 
противоречи на религиозната вяра.

Както много други широко разпространени теории, тази аргументация съдържа 
в себе си достатъчно истина, за да бъде убедително подвеждаща. Всъщност 
спорът между креационизма и еволюцията се води по много повече въпроси, от-
колкото изглежда на пръв поглед, или по-точно, отколкото изглежда от гледна 
точка на внимателно култивирания в медиите стереотип за „креационистите” 
като за хора, които само цитират Библията и отказват да се обърнат към 
научните доказателства. Креационистите може да грешат в много отношения, 
но в този спор те разполагат с поне един много важен аргумент, който беше 
изтласкан на заден план заради вниманието, което се отделя на Ноевия потоп и 
други подобни. Това, което учените настояват да бъде преподавано в училищата 
като „еволюция” и твърдят, че е неоспорим факт, не се основава на безспорен 
емпиричен материал, а на едно твърде спорно философско допускане. Затова и 
спорът около еволюцията няма да престане, когато хората станат по-образо-
вани по тази материя. Тъкмо обратното, колкото повече хората научават за 
философското съдържание на това, което учените наричат „фактът на еволю-
цията”, толкова по-малко ще го харесват.

За да разберем защо това е така, първо трябва да дефинираме проблема пра-
вилно, което означава да предефинираме някои термини. Никой не спори, че ево-
люцията се случва, че в тесния смисъл на термина някои изменения се случват 
по естествен път. Най-известното доказателство в подкрепа на дарвинизма е 
изследването върху популацията на нощните пеперуди, която се състои едновре-
менно от пеперуди със светла и тъмна окраска. Когато индустриалният смог 
потъмнява дърветата, нараства процентът на тъмните нощни пеперуди, които 
притежават относително предимство да избягват хищниците. Когато замър-
сяването на въздуха намалява, дърветата стават по-светли и оцеляват повече 
нощни пеперуди със светла окраска. Двата вида продължават да съществуват 
през целия период, както и да се проявяват нови белези, но процентът на тъм-
ните нощни пеперуди нараства или намалява в зависимост от средата, която 
от своя страна оказва влияние върху способността им да оцеляват и да се 
възпроизвеждат. 

Примери като този дават основание на дарвинистите да твърдят, че „еволюци-
ята е факт”, че тя не може да бъде поставяна под въпрос и че естественият 
отбор е важна движеща сила на еволюцията. Ако те твърдяха само, че същест-
вуват конкретни случаи на еволюция и че естественият отбор се отразява ви-
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димо върху разпространените сред популацията белези, то тогава наистина не 
би имало какво да се дискутира. Най-важното твърдение на „еволюцията” обаче 
не е това, че в популацията се случват ограничени промени в резултат на раз-
ликите в процента на оцеляващите. Основното твърдение е, че въз основа на 
много малкото примери за еволюция, които могат да бъдат наблюдавани, може 
да бъде изведена грандиозната теория, която да обясни как е станало възможно 
съществуването на нощните пеперуди, дърветата и научните наблюдатели. 

Правоверната наука твърди, че ние сме в правото си да направим тази връзка. 
„Неодарвинисткият синтез” се основава на предположението, че малък брой 
случайни генетични изменения (мутации) понякога имат положителен процент 
на оцеляване. Организмите, които притежават тези благоприятни изменения, 
би трябвало да имат относително предимство по отношение на оцеляването и 
възпроизводството, което увеличава възможността те да предадат тези беле-
зи на своето потомство. Диференцираното оцеляване ще доведе до разпростра-
нението на тези благоприятни белези сред популацията, която по този начин 
ще се видоизмени. Ако достатъчно благоприятни мутации се появят, когато и 
където те се необходими, и ако естественият отбор им даде възможност те 
да се натрупат в популацията, тогава е разбираемо, че през голям отрязък от 
време чрез малки стъпки от един бактериален прародител може да се появи 
толкова сложно потомство като дърветата, нощните пеперуди и човешките 
същества.

Разбира се, това е само грубо описание на теорията, а и съществуват безброй 
спорове по нейните детайли. Някои дарвинисти като професора от Харвард 
Стивън Джей Гулд1 твърдят, че скоро ще бъдат открити нови механизми, кои-
то ще влязат в основата на по-сложна теория, в която стриктният Дарвинов 
отбор сред отделните организми ще играе ограничена роля. Съществува също 
дебат по въпроса дали „макроеволюцията трябва да се разграничи от микро-
еволюцията”. Някои експерти не приемат, че големите промени и появата на 
нови форми (т.е. макроеволюцията) могат да бъдат обяснени като резултат 
от натрупването на дребни мутации в резултат на естествения отбор сред 
индивидуалните организми (микроеволюцията). Ако класическият дарвинизъм не 
може да обясни макроеволюцията, тогава може само да се спекулира какви други 
механизми може да я предизвикат. Но в науката, както и в други области, не 
може да се съпротивляваш на нещо с нищо, поради което дарвинистката пара-
дигма продължава да бъде влиятелна. 

Независимо от споровете по различни въпроси съществува една изходна фило-
софска точка, по която всички еволюционистки биолози са единодушни. Някои 
смятат за необходимо да бъдат разработени нови обяснения, други приемат 
старите за достатъчно убедителни, но никой, който не иска да постави под 
въпрос своята репутация, не би предложил спорните моменти да бъдат преодо-

1	 Стивън	Джей	Гулд	(Stephen	Jay	Gould,	1941–2002)	–	известен	американски	палеонтолог,	еволюционен	би-
олог	и	историк	на	науката.	Научната	му	кариера	преминава	в	Американския	музей	за	естествена	история	и	
като	преподавател	в	университета	в	Харвард.	Влиятелен	автор	и	популяризатор	на	науката,	той	е	сред	най-из-
явените	съвременни	защитници	на	еволюционната	теория.	
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лени, като на помощ бъде призован свръхестествен създател или мистичната 
„жизнена сила”. Тъй като това е теория за натуралистичната еволюция, тя 
напълно изключва възможността за някаква чудодейна или свръхестествена ин-
тервенция в някакъв момент. Приема се за даденост, че всичко се е случило по 
пътя на чисто материалистически механизми, които по принцип са достъпни за 
научно изследване, независимо дали те вече са открити или още не. 

Спорът как се е случила макроеволюцията се дължи на нарастващото съзна-
ние сред научните кръгове, че наличните доказателства от праисторическите 
вкаменелости трудно се вписват в дарвинисткия сценарий. Ако всички живи 
организми са произлезли от общ прародител вследствие на бавното натрупване 
на малки стъпки, тогава в някакъв период трябва да е съществувала същинска 
вселена от преходни междинни форми, които да свързват толкова различните 
днешни живи организми (вкл. нощните пеперуди, дърветата и хората) с техните 
хипотетични общи прародители. От времето на Дарвин до днес палеонтолозите 
се надяват да открият общите предци и междинните форми и така да опишат 
пътя на макроеволюцията. Въпреки твърденията за напредък в някои области, 
като цяло резултатът е по-скоро разочароващ. Фактът, че наличните данни от 
вкаменелостите в много отношения противоречат на дарвинистката интер-
претация, от дълго време е известен на познавачите като „търговската тайна 
на палеонтологията”, която напоследък започва да става все по-известна. По 
всичко изглежда, че новите форми на живот са били напълно формирани още 
при първата си поява като вкаменелости. Ако тези нови форми са възникнали 
постепенно с малки крачки от предишни форми, както настоява дарвинистката 
наука, то многобройните междинни форми, които трябва да са съществували в 
миналото, не са се запазили. 

За да илюстрирам проблема с вкаменелостите, ще цитирам думите на един от 
най-разгорещените защитници на дарвинизма, професора по зоология от универ-
ситета в Оксфорд (и популярен автор) Ричард Докинс, от неговата книга Сле-
пият часовникар (The Blind Watchmaker), казани по повод т.нар. „експлозия през 
Камбрия”, т.е. за внезапната поява на множество животински форми в началото 
на геоложкия период Камбрий:

„Скалните пластове от периода Камбрий, които са на около 600 млн. 
години, са най-старите, в които откриваме по-голямата част от без-
гръбначните групи. Голяма част от тях още при първата си поява са 
в напреднал еволюционен стадий. Сякаш са били посадени там, без ни-
каква еволюционна история. Ясно е, че тази внезапна поява радва кре-
ационистите. Наистина еволюционисти от всички области са убедени, 
че това представлява важен пропуск в историята на вкаменелостите, 
пропуск, който се дължи на факта, че по някаква причина много малко 
вкаменелости са се запазили от предходния период, т.е. са по-стари 
от 600 млн. години”.

Тази „внезапна поява” в споменатия важен пример не е изключение. Историята 
на вкаменелостите има общ модел на внезапната поява, последвана от „стасис” 
(т.е. от отсъствие на базисни еволюционни промени). По времето на Дарвин 
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наличните доказателства от вкаменелостите са били толкова обезкуражител-
ни, че той печално признава: „Може да се каже, че природата се съпротивлява 
на откриването на нейните преходни и свързващи форми”. Водещи световни 
палеонтолози като Дейвид Рауп и Найлс Елдридж твърдят, че днес проблемът 
с вкаменелостите остава също толкова сериозен, колкото и тогава, въпреки 
постоянните усилия на учените да открият липсващите брънки. Тази ситуация 
(наред с други проблеми, които не споменавам) обяснява защо много учени са 
склонни да признаят съществуването на естествени механизми, чрез които 
нови форми на живот може да са възникнали въз основа на по-ранни и прости 
организми, и по този начин да бъдат избегнати всички хипотетични междинни 
стъпки, изисквани от класическия дарвинизъм. 

Някои от читателите вероятно си задават въпроса защо учените не искат да 
признаят съществуването на някакви тайни, които се намират отвъд тяхното 
познание, и че сред тях е и отговорът на въпроса как тези сложни животински 
групи са се развили от съществуващите преди това бактерии или водорасли, 
без да са оставили никакви доказателства за този преход. Причината това 
признание да бъде невъзможно е, че то ще отвори широко вратата пред креа-
ционизма, което в този контекст означава не само библейски фундаментализъм, 
но и позоваването на някакъв съзидателен интелект, който се намира извън 
естествения ред. Учените, които са привърженици на философския натурализъм, 
не твърдят, че са открили отговор на всички въпроси, но те решително насто-
яват, че познават достатъчно всички проблеми, за да ограничат възможните 
отговори в рамките на натуралистическите алтернативи. Ако те се откажат 
от това твърдение, трябва да признаят, че тяхната привързаност към нату-
рализма се основава повече на вяра, а не на доказателства. Подобна отстъпка 
може да бъде използвана от привържениците на други източници на познанието, 
като философията или религията, които веднага ще посочат, че вярата в нату-
рализма не е „по-научна” (т.е. емпирически обоснована), отколкото всяка друга 
форма на вяра. (…)

Дарвинистите не са съгласни с креационистите по дефиниция, но презрението, 
което те изпитват към концепцията на креационистите, изисква някакво до-
пълнително обяснение извън факта, че някои креационисти използват нечестни 
тактики, като например да цитират учени извън контекста. Дарвинистите 
не се дразнят от аргументите на креационистите, влудява ги самото им съ-
ществуване. За да разберем защо това е така, трябва да разберем могъщото 
допускане, което е изходната точка на праволинейните учени и огромното им 
безсилие, когато от тях се изисква да се отнасят сериозно с хората, които не 
приемат това допускане. 

Това, което дарвинистите като Докинс презрително наричат „креационизъм”, 
има много по-широк смисъл от библейския фундаментализъм или дори от христи-
янството, а това, което те разбират под термина „еволюция”, всъщност има 
много по-ограничен смисъл от начина, по който той се употребява всекидневно. 
Всички хора, които приемат, че „Бог създава”, са в една или друга степен кре-
ационисти, дори и да приемат разказаната в Книга Битие история за мит и да 
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смятат, че Бог е създавал постепенно и в продължение на милиарди години със 
средствата на еволюцията. А това означава, че под въпрос е поставена тео-
рията за натуралистичната еволюция, т.е. еволюцията, която не допуска нито 
намесата, нито ръководството на създател, който се намира извън природния 
ред.

Натуралистичната еволюция може да допусне съществуването на „Бог” само 
ако това не означава нищо повече от първопричина, която е установила закони-
те на природата и е задвижила природните механизми, а след това се е отка-
зала да бъде активна сила. Много хора казват, че вярват в еволюцията, но под 
това те разбират процес, който е направляван от действен Бог, който целена-
сочено се намесва, за да контролира този процес или за да постигне определена 
цел. Тези хора използват същия термин, както и дарвинистите, но в него влагат 
много по-различен смисъл. Ето например какво е мнението на Дъглас Футуяма2, 
автор на един от основните университетски учебници по еволюционна биология, 
по въпроса кой е най-важният конфликт между теорията за еволюцията и това, 
което той приема за фундаменталистка гледна точка:

„Най-важният конфликт вероятно се състои в това, че ако светът 
и неговите създания са се развили изцяло от материални, физически 
сили, този свят не може да е бил сътворен, той не може да има нито 
конкретна, нито крайна цел. Противно на това фундаменталистите 
вярват, че всичко в света, всеки организъм и всеки характерен белег 
на всеки организъм са сътворени от някакъв интелигентен, целенасо-
чен създател и това е било направено с определена цел. Това противо-
речие се проявява с най-голяма сила, когато става дума за човешките 
същества. Някои избягват да направят заключението, че човешките 
същества не са сътворени и нямат цел, а са резултат от чисто ма-
териални механизми – но изглежда точно това е същинското послание 
на еволюцията (Science on Trial: The Case For Evolution)”.

Разбира се, далеч не само „фундаменталистите”, но и всички теисти вярват, че 
човечеството е било сътворено с определена цел от интелигентен създател, 
независимо дали по пътя на еволюцията или по друг начин. Доктринерският 
натурализъм на Футуяма не е само излишно философско допълнение към дар-
винизма, което може да бъде пренебрегнато, без да се отрази на истинската 
„наука” по този въпрос. Ако извън естествения ред съществува някакво мощно 
съзнание, този създател може да използва своето могъщество, за да се намесва 
в природата с определена цел, като например в сътворяването на същества, ко-
ито имат съзнание и свободна воля. Допускането на възможността за „външна” 
намеса в природата в някакъв определен момент ще доведе до разпадането на 
целия натуралистичен светоглед.

Възможно е учен, обезкуражен от недостатъците на теориите, които се опит-
ват да обяснят проблем като този за първоначалната поява на живота, да до-
пусне като хипотетичен отговор възможността за свръхестественото сътво-

2	 Дъглас	Футуяма	(Douglas	Joel	Futuyma,	р.	1942	г.)	–	американски	биолог.	
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рение. Обиграните натуралисти винаги потръпват от ужас от тази хипотеза, 
защото знаят, че няма начин да кажеш на Бог къде да спре. Ако Бог е създал 
първия организъм, тогава откъде ще знаем, че той не е направил същото и за да 
сътвори всички тези животински групи, които се появяват внезапно в скалните 
пластове от периода Камбрий? Ако приемем съществуването на такъв създател, 
който има и възможността, и желанието да твори, защо трябва да приемем, че 
случайните мутации и естественият отбор са отговорни за такива чудеса на 
творението като очите или крилата?

Тъй като твърденията на дарвинистите са представени пред публиката като 
„наука”, повечето хора са под въздействие на впечатлението, че те се подкрепят 
от преки доказателства, каквито са научните експерименти или вкаменелости-
те. Това впечатление е сериозно подвеждащо. Учените не могат да изследват в 
лабораторни или други условия толкова сложни биологични структури, които се 
появяват в резултат на случайни мутации или отбор. А както вече беше посоче-
но, доказателствата от вкаменелостите са толкова ненадеждни, че трябва да 
се допусне, че най-важните стъпки в еволюцията са се случили в нейните „праз-
ни места”. Дарвинистите вярват, че мутациите и отборът постигат творче-
ски чудеса не защото тези чудеса могат да бъдат демонстрирани, а защото те 
не могат да допуснат за достоверно обяснението, което включва неприемливия 
създател, т.е. сила, която се намира извън природния свят. Според Гарет Нелсън 
„свидетелствата или доказателствата за произхода на Вселената, на живота, 
на всички висши и нисши форми на живот, всъщност на всички организми, са или 
много слаби, или несъществуващи, ако те се измерват в абсолютни стойности”. 
Нелсън, който е един от главните зоолози от Американския музей за естестве-
на история, изказва това твърдение в увода към наскоро публикувана книга от 
Уендел Бърд, един от водещите адвокати на креационистките организации. Без 
да е креационист, Нелсън е толкова възмутен от дарвинисткия догматизъм, че 
е започнал да гледа със симпатия на неговите опоненти. 

Философският натурализъм е така вкоренен в мисленето на толкова много об-
разовани хора, между които и теолозите, че на тях им е трудно дори да допус-
нат съществуването на друга гледна точка към тези проблеми. За тях логиката 
на дарвинизма изглежда толкова привлекателна, че те приемат малкото налични 
доказателства за достатъчни, за да бъде защитена цялата система, и според 
тях примерът на нощните пеперуди е достатъчен, за да може въз основа на него 
да се изведе цялостно заключение. Дори и да имат съмнения в способността на 
тези скромни сили да постигнат такива грандиозни промени, техният натура-
лизъм остава непоклатим. Тъй като не съществува нищо извън природата и тъй 
като нещо трябва да е създало всички съществуващи организми, убедителният 
природен механизъм просто очаква да бъде открит.

Същата ситуация изглежда по съвсем различен начин за хората, които при емат 
съществуването на създател, който се намира извън природния ред. За тях 
наблюденията върху нощните пеперуди и другите сходни доказателства изглеж-
дат абсурдни и неадекватни и тези доказателства не са достатъчни, за да се 
изведе заключението, че по пътя на естествения отбор може да бъде създадено 
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крило, око или мозък. От тяхната по-скептична гледна точка повторяемият мо-
дел на внезапна поява сред вкаменелостите, последвана от статично състояние, 
доказва, че нещо е сбъркано в дарвинизма, а не във вкаменелостите. Липсата 
на доказателства, „измерени в абсолютни стойности”, изглежда маловажна за 
безкомпромисния натуралист, според когото науката е достатъчна, когато тя 
има правдоподобно обяснение, потвърждаващо целия натуралистки светоглед. 
Същата липса на доказателства е крайно значима за всеки човек, който приема 
за възможно на земята и на небесата да съществуват повече неща, отколкото 
могат дори да бъдат мечтани от натуралистичната философия.

Затова и победата в спора между креационисти и еволюционисти принадлежи на 
тези, които имат културната власт да установят основните правила, по които 
ще се води спорът. Ако сътворението бъде прието за сериозна алтернатива, 
дарвинизмът не може да победи, но ако то бъде a priori изключено, дарвинизмът 
не може да загуби. Това твърдение се илюстрира от логиката, с която Академи-
ята за естествени науки се опита да убеди Върховния съд, че на „креационист-
ките учени” не трябва да се даде възможност да представят своите аргументи 
срещу теорията на еволюцията в учебните часове по естествени науки. Акаде-
мията смята, че креационистката наука не е наука, защото

„тя не притежава базисни научни характеристики – тя не се основа-
ва на натуралистичните обяснения. Вместо това привържениците на 
„научния креационизъм” твърдят, че сътворението на Вселената, Зе-
мята, живите организми и на човека е станало чрез свръхестествени 
средства, които не могат да бъдат разбрани от човека”.

Академията продължава, че креационистите не правят научни изследвания, с 
които да установят механизма на свръхестественото сътворение, което по 
дефиниция е невъзможно. Вместо това те се опитват да компрометират на-
учната теория за еволюцията, като трупат доказателства, които според тях 
потвърждават сравнително скорошната и внезапна поява на Вселената, Земята, 
живите организми и човека така, както те изглеждат в момента. 

По този начин „научният креационизъм” е представен като средство, чиято цел 
е да замъгли убедителността на теорията за еволюцията. За постигането на 
тази цел са използвани дуалистичен подход и негативна аргументация, които 
освен това са некоректни по отношение на научния метод.

Академията продължава с привеждането на редица доказателства в полза на 
еволюцията, но те вече не са необходими. Креационистите са лишени от въз-
можността да развият позитивен аргумент, защото науката по дефиниция се 
основава на натурализма. Правилата на науката също така не разрешават раз-
виването на каквато и да било негативна аргументация, чиято цел всъщност е 
само да замъгли убедителността на теорията за еволюцията. Това означава, че 
без да са необходими други доказателства, креационизмът трябва да бъде оста-
вен извън съдебната зала и учебните часове. Поставете се на мястото на един 
креационист, на когото е отнета думата по тази логика, и ще се почувствате 
като адвокат на подсъдим, на когото току-що са му съобщили, че законът не 
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познава толкова абсурдна концепция като тази за „невинност”.

Лишаването от основания на креационистката аргументация означава, че дока-
зателствата винаги ще подкрепят натуралистичната алтернатива. Можем да 
сме абсолютно сигурни, че Академията никога няма да заяви: „Доказателствата 
като цяло подкрепят теорията за еволюцията, макар и да приемаме, че вне-
запната поява на множество напълно формирани животински групи в периода 
Камбрий сама по себе подкрепя тезата на креационистите”. Не съществуват 
научни доводи в подкрепа на креационистите и те никога няма да се появят, 
докато натуралистите определят дефиницията за наука, защото креационист-
кото обяснение по дефиниция нарушава фундаменталната привързаност на нау-
ката към натурализма. Когато вкаменелостите не предлагат необходимите на 
натурализма доказателства, виновни са вкаменелостите, а не натуралистично-
то обяснение.

Когато обвиниш натуралистите, че се отнасят нечестно към своите опонен-
ти, като a priori отхвърлят тяхното мнение, те отговарят, че само защитават 
правилната дефиниция за „наука”, а не че техните твърдения са абсолютна 
„истина”. От тази гледна точка Националната академия на науките не твърди, 
че не е вярно, „че сътворението на Вселената, Земята, живите организми и на 
човека е станало чрез свръхестествени средства, които не могат да бъдат 
разбрани от човека”, а само, че това твърдение е ненаучно. Научните натура-
листи, които поемат по този път, понякога добавят, че те нямат нищо против 
задължителното преподаване на креационизма в държавните училища, ако това 
се прави в часовете по литература или социални науки, а не в часовете по ес-
тествени науки. 

Тази натуралистка версия на балансирано отношение е просто реторичен пох-
ват, а не искрен опит за примиряване на противоречащи си светогледи. По 
този начин натуралистите утвърждават своята теза като факт, а обявяват 
противната за фантазия, без да е необходимо да подкрепят своето мнение с 
доказателства. Доминиращата култура допуска, че науката предоставя знание, 
и така в часовете по естествени науки едно основополагащо допускане се обя-
вява за обективна истина, независимо колко много хора не са съгласни с това 
твърдение. В това се състои и мощното философско значение на твърдението, 
че „еволюцията е факт”. Така в часовете по литература ние изучаваме поезия 
или проза, а в часовете по социални наука ние изучаваме субективната вяра на 
различни култури от натуралистична гледна точка. Ако намирате за трудно да 
разберете колко натоварено със смисъл е това разделение между знание и вяра, 
опитайте се да си представите реакцията на дарвинистите на предложението 
тяхната теория да бъде премахната от часовете по биология и вместо това да 
бъде преподавана в часовете по интелектуална история на ХIХ век.   

Чрез изкусното манипулиране на категории и дефиниции дарвинистите успяха да 
наложат философския натурализъм като задължителен в образователната сис-
тема на една нация, огромното мнозинство от която в една или друга степен 
има теистична вяра, която противоречи на натурализма. Според изследване на 
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общественото мнение на „Галъп” от 1982 г., 44% от запитаните отговарят, че 
са съгласни с твърдението, че „Бог е създал човека до голяма степен в настоящ-
ия му вид през последните 10 000 години”. Това отговаря на описанието на кре-
ационистите в тесния смисъл на думата. Други 38% са съгласни с твърдението, 
че еволюцията е процес, направляван от Бог. И едва 9% идентифицират себе си 
като вярващи в натуралистичния еволюционен процес, който не е направляван 
от Бог. Така философията на 9% от населението на САЩ в момента е препода-
вана в училищата като неоспорима истина. (...)

Организациите, които официално защитават науката, продължават да отричат, 
че съществува конфликт между дарвинизма и „религията”. Това отрицание е 
поредният пример за изкусната манипулация на дефинициите, защото същест-
вуват и основани на еволюцията религии, които с ентусиазъм възприемат нату-
рализма. Стивън Джей Гулд дава пример с генетика Теодосий Добжански3, когото 
описва като „най-великия еволюционист на нашия век, който през целия си живот 
остава православен християнин”, и по този начин обосновава твърдението си, че 
науката е съвместима с религията. Този пример е поучителен, защото Добжански 
всъщност превръща еволюцията в религия. В една възхвала на този учен Франси-
ско Аяла казва: „Добжански беше религиозен човек, макар и по всичко да изглежда, 
че той е отхвърлил основите на традиционните религии, като съществуването 
на Бог и на живота след физическата смърт. Неговата религиозност се осно-
ваваше на убеждението, че във Вселената има смисъл. Доказателство за този 
смисъл той намираше във факта, че еволюцията е произвела такова удивително 
разнообразие в живия свят и е направила възможно развитието на примитивни-
те форми до човешкия вид… Той вярваше, че по някакъв начин човечеството ще 
еволюира към по-висше ниво на хармония и творчество”. Накратко, Добжански е 
това, което днес бихме нарекли ню-ейдж пантеист. Разбира се, че еволюцията 
не противоречи на религията, когато тази религия е еволюцията. (...) 

Проблемът с научния натурализъм като светоглед се състои в това, че като 
тръгва методологически от естествената наука, той изработва догматиче-
ски твърдения за природата на вселената. По дефиниция науката се уповава 
на емпиризма в смисъл, че учените търсят истината чрез наблюдение, опит 
и пресмятане, а не чрез изучаване на свещени книги или след постигането на 
мистично състояние на разума. Възможно е да има определени въпроси – важни 
въпроси, на които ние продължаваме отчаяно да търсим отговора, които обаче 
не могат да бъдат получени чрез достъпните за нашата наука методи. Сред 
тях са не само философските въпроси като този дали Вселената има цел, но 
също и въпроси, за които сме свикнали да мислим като подлежащи на проверка по 
пътя на опита, като например как е започнал животът или как са били създадени 
сложните биологични системи. 

Да предположим, че съществуват хора, за които е еднакво недопустимо както 
тези въпроси да останат без отговор, така и отговорите да бъдат дадени от 

3	 Теодосий	 Добжански	 (Theodosius	 Dobzhansky,	 1900–1975,	 роден	 в	 Украйна,	 през	 1927	 г.	 емигрира	 в	
САЩ)		–	известен	американски	генетик	и	еволюционен	биолог,	който	има	големи	заслуги	за	създаването	на	
т.нар.	модерен	еволюционен	синтез.
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някого извън научните среди. В този случай науката трябва да намери отговори-
те, но за да направи това, тя трябва да извика на помощ сциентизма – философ-
ска доктрина, която предубедено допуска, че познанието може да бъде постигна-
то само чрез достъпните за естествените науки методи на изследването. Груб 
израз на този философски подход, влязъл в основата на дарвинизма, е примерът 
със съветския космонавт, който след приземяването си обяви, че е бил в рая, но 
не е видял Бог. Тъй като не можем да изследваме Бог чрез нашите телескопи 
или под нашите микроскопи, това означава, че Бог не съществува. Безсмислено 
е да твърдиш, че нещо съществува, след като по принцип познанието за него е 
невъзможно. 

Като имаме предвид метода на сциентизма, можем да разберем по-добре смисъ-
ла на противопоставянето между научно „познание” и религиозна „вяра” и какво 
следва от допускането, че естествената наука не е подходяща за изследване 
на въпроса дали Вселената има цел. Вярата е субективна и включва елементи 
като фантазия и предпочитания. Познанието е по принцип обективно и включва 
елементи като факти и закони. Ако науката не изследва целта на Вселената, 
тогава Вселената не може да има цел, защото за нас няма никакъв смисъл цел, 
за която ние нямаме никакво познание. От друга страна, Вселената съществу-
ва, а всички нейни особености трябва да могат да бъдат обяснени чрез начини 
и средства, достъпни за научното изследване. Следователно истина е най-до-
брото до този момент открито натуралистично обяснение, с уговорката, че в 
крайна сметка то може да бъде допълнено от по-добра или по-пълноценна тео-
рия. Това превръща натуралистичната еволюция във факт и част от този факт 
е естественият отбор. 

Но не е факт самият сциентизъм, нито пък той може да бъде достатъчно при-
влекателен като философия, след като бъдат изяснени особеностите и последи-
ците от него. Затова и хората, които настояват натуралистичната еволюция 
да бъде приета като безспорен факт, използват своята културна власт, за да 
наложат правилата на спора, и така се опитват да защитят този предпола-
гаем факт от атаките на своите противници. Първо, те имат възможност да 
идентифицират науката с натурализма, което означава, че преди всичко друго 
те пренебрегват и не обръщат никакво внимание на възможността разумът 
или душата да предхожда материята. Второ, те имат възможност да наложат 
такива правила, които да изключат чисто негативния аргумент, и по този 
начин една теория, подкрепена с твърде малко емпиричен материал, получава 
имунитет и не може да бъде опровергана, а може само да бъде заместена от 
по-добра натуралистична теория. Налагайки тези правила, дарвинистите имат 
възможност да твърдят, че по пътя на естествения отбор са били създадени 
нощните пеперуди, дърветата и хората, а като доказателство да приведат 
примера с нощните пеперуди. 

Допускането на натурализма се намира в областта на спекулативната филосо-
фия, а отсъждането срещу негативния аргумент е предубедено. Все едно съдия 
да каже на подсъдим, че той не може да докаже своята невинност, освен ако не 
осигури подходящ заместник, който да бъде съден за същото престъпление. По-
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добни нестабилни правила на спора се нуждаят от защита от критика и точно 
с тази цел са развити две различни реторични стратегии. Едната, както вече 
посочихме, се състои в замъгляване на директния сблъсък между дарвинизма и 
теизма, така че теистите, които не са убедени във верността на Библията, са 
накарани да повярват, че нямат причина да бъдат подозрителни към дарвинизма. 
Останалите опоненти са маргинализирани като фундаменталисти, чиито пред-
полагаеми научни критики няма да бъдат взети сериозно, защото „всеки знае”, 
че хора като тях може да говорят и да вярват във всичко. 

Втората стратегия е да се използва престижът, който науката притежава 
в епохата на технологията, и така да се твърди, че противниците на Дарвин 
всъщност са противници на науката, следователно и на самата рационалност. 
Този аргумент добива определена достоверност от факта, че дарвинизмът не е 
единствената научна област, в която се използват подходи като широкото из-
веждане, предубедените догадки и метафизическите спекулации. В историята на 
научните опити за обяснение на човешкото поведение съществуват множество 
примери за това, а някои аспекти на космологията, като принципа на антро-
пията, са дали основание за определението „космо-теология”. Тази стратегия 
става ефективна не заради обвързването на дарвинизма с по-спекулативните 
аспекти на космологията, а заради неговата предполагаема връзка с технологи-
ята. Доста категорично, ако не дори и малко грубо, този аргумент е развит от 
Доналд Йохансон4: „Не може да приемеш само една част от науката, защото тя 
ти осигурява полезни неща като електричеството и пеницилина, а да отхвърлиш 
друга част, защото ти носи неща, които не харесваш, като отговора на въпроса 
за произхода на живота”.

Но защо да не може? Това, че учените знаят твърде много неща за поведение-
то на електроните и бактериите, не означава, че те знаят как електроните и 
бактериите са се появили. Напълно е възможно също така, подобно на своите 
предшественици, съвременните учени да са истински откриватели на някои 
неща и тотално да грешат по отношение на други. Опитът на ХХ век сочи, че 
научната технология може да твори чудеса, и това е безспорно. Но тя също 
така демонстрира, че съмнителни доктрини, основани върху някаква философия, 
могат да постигнат уважение, което не заслужават, като се потопят в мис-
тиката на науката. Дали дарвинизмът е поредният пример за псевдонаука, е 
открит въпрос, на който не може да бъде отговорено чрез мъгляво позоваване 
на авторитета на науката. (…)

Твърди се, че приемането на натурализма в училищата ще доведе до същест-
вено подобрение на образованието по естествени науки, което в момента се 
намира в такова трагично състояние в Америка, че лидерите на нацията са 
основателно разтревожени. Но не е убедително твърдението, че в дългосрочна 
перспектива образованието по тези науки ще се подобри чрез налагането на 
един светоглед, отричан от големи части от населението, с надеждата, че об-
ществото никога няма да разбере какво се е случило. Тази идея предполага на-

4	 Доналд	Йохансон	(Donald	Johanson,	р.	1943)	–	американски	палеоантрополог,	участник	в	екипа,	разкрил	
скелета	на	женския	хоминид	австралопитек	в	Етиопия,	станал	известен	под	името	„Люси”.	
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учният елит да се ориентира към стратегията на индоктринацията, при която 
учителите първо обясняват на учениците в какво те трябва да вярват, а едва 
накрая ги информират за възможните трудности, когато вече е безопасно това 
да бъде обяснено. Слабостта на този догматизъм може да бъде видяна в обяс-
нението на Филип Китчър5 за „коварството”, което се крие във възможността 
креационистите да получат правото да развият своя негативен аргумент в 
класните стаи. 

„Ще започне (…) търсенето на множество зле аргументирани възраже-
ния срещу еволюционната теория. Тези възражения няма да са досто-
верни, но как един учител може да обясни тези грешки на ученици, които 
са в началото на своето обучение? (…) Креационистите предлагат да 
бъде поискано четиринадесетгодишни ученици без никакъв научен опит 
да вземат решение за толкова сложни въпроси въз основа на ограничени 
данни”. 

Преди няколко века правоверните християни са използвали същата логика, за 
да обяснят защо обикновените хора трябва да бъдат защитени от съмнител-
ните ереси на Галилей. В интерес на истината, тук под креационисти Китчър 
разбира библейските фундаменталисти, които искат да атакуват науката на 
широк фронт, и аз съм съгласен, че тези групи не трябва да бъдат допускани до 
класните стаи. Но моят опит сочи, че дарвинистите се отнасят със същото 
презрение към всяко предложение, колкото и добре аргументирано и скромно да 
е изречено, а като изграждат своята гигантска теоретична постройка само 
върху сляпото следване на натурализма, те градят върху пясък. Докато медиите 
и съдебните зали са толкова пасивни, те ще продължат да имат властта да 
маргинализират недоволните и да налагат своята философия като единствено 
възможна. Но няма да имат властта да я превърнат в истина. 

Превод: Момчил Методиев

5	 Филип	Китчър	(Philip	Stuart	Kitcher,	р.	1947)	е	британски	професор	по	философия,	който	специализира	в	
областта	на	философията	на	науката.	
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Роден през 1946 г., Джоузеф Собран (Joseph Sobran) 
е известен и противоречив американски журналист и 
писател. Завършва английска литература със специ-
ализация върху творбите на Шекспир, а от 1972 г. до 
1993 г. работи във влиятелното консервативно спи-
сание National Review. Работил е също за различни ка-
толически издания, а в момента поддържа своя лич-
на интернет страница (www.sobran.com). В миналото 
описва своите възгледи като „палеоконсервативни”, 
а през 2002 г. обявява своите симпатии към либер-
тарианството. Настоящото есе е публикувано през 
февруари 2008 г.

Джоузеф Собран

дарвин и „раЗлиЧието” 

Никога не успях да повярвам на Дарвин. Той се опита да отрече същностната 
разлика между човека и животното, разлика, която считам за незаличима и за 
която мога много да говоря. 

Казано най-просто, животните притежават мозък, но човекът освен това при-
тежава и разум, както и много специфичен вид душа. Човек може да пресмята, 
да си представя, да морализира, да формира абстрактни концепции и да извърш-
ва много други ментални операции, на които не е способно нито едно животно. 
Животните притежават усещания и памет, те имат асоциации, но нищо повече 
от това. Те могат да бъдат много красиви, но не притежават усещане за кра-
сивото. 

Разликата е толкова голяма и дълбока, че западният човек я е приемал за даде-
ност. Човекът, разбира се, беше неизмеримо по-висш от всяко животно! Всяко 
същество беше изключително, но нито едно „животно без говор и без разум”, по 
израза на Шекспир, не можеше да съперничи по интелигентност на човека. Чо-
векът действително беше „венец на всички живи твари”. Дори нашите космати 
и люспести приятели да продължаваха да се развиват, нямаше никакви изгледи 
някой от тях скоро да ни настигне. 

Сравнително наскоро, в епохата на бунта срещу божественото, материалисти-
ческата философия започна да настоява, че човек и подчовекът по принцип са 
едно и също, че животът е възникнал от суровата материя в резултат на пълна 
случайност и че в течение на много епохи амебата се е развила (или „еволюира-
ла”) в „по-висши” форми на живот. Тази съмнителна идея на Чарлз Дарвин намери 
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добра аудитория сред образованите и изтощени от християнската вяра хора. 

Сега Дарвиновата теория за еволюцията, за произхода на човека от повече или 
по-малко човекоподобните маймуни е сграбчила в мъртва хватка западния инте-
лектуален живот независимо от нейната очевидна лъжовност. Концепцията за 
приемствеността между животното и човека има могъщо влияние върху хората, 
които виждат в него лъжливо, но ясно обяснение на необозримите феномени. 

Подобно на съвременната му заблуда – марксизма, дарвинизмът също оказа могъ-
що влияние върху историята. Разликата е в това, че времето на марксизма из-
тече, докато неговият дарвинистки близнак продължава да бъде все така силен. 
Марксистите направиха фаталната грешка да предвиждат събитията в близка 
(от историческа гледна точка) перспектива, докато повечето от превъплъще-
нията на дарвинизма си налагат мъдрото ограничение да правят пророчества 
за толкова големи времеви периоди, че техните твърдения практически никога 
не могат да бъдат проверени. 

Такъв е например Кристофър Хитчънс1, на думи блестящ ум, който успя да прос-
перира в две различни области: първо като правдоподобен марксист, а след раз-
грома на марксизма също толкова лесно се превърна в апостол на дарвинизма. 
Уважавам неговите редки дарби и нямам съмнения, че те биха разцъфтели също 
толкова добре във всяка друга среда – да речем в ислямска или мормонска. 

Дж. К. Честъртън в своята класическа книга Вечният човек отрече атеизма и 
дарвинизма по начина, по който те заслужават – чрез насмешката. Св. Анселм 
е автор на твърдението, че човекът е единственото животно, което може да 
боготвори. Какво означава това? Че всички останали животни са по-чувстви-
телни от нас? По същия начин може да се каже, че човекът е единственото жи-
вотно, което вярва в еволюцията. И какво следва от този факт? Още повече, по 
всичко изглежда, че човекът е единственото животно, което притежава усет 
за ирония, макар Хитчънс да настоява, че иронията на атеистите е по-тънка, 
отколкото тази на вярващите. Това трябва да го премисля още веднъж. 

Нека го кажа по друг начин – защо съществува такава абсолютна и непреодоли-
ма бездна между съществата, които колективно бяха осмени от Ред Скелтън и 
Бени Хил, и тези, които не са? Не съм чувал за каквито и да било доказателства 
някога мидите да са притежавали и най-първично чувство за хумор. Поправете 
ме, ако греша. Може и да съм пропуснал нещо. Няма да е ми е за пръв път. 

И между другото, дали съществата от женски пол сред другите видове, някои 
от които са моногамни, посочват на своите съпрузи досадните грешки, слабо-
стите, лошите им навици, или това също е особеност на човека? И дали и на 
тях са им необходими часове, за да се подготвят за някоя важна вечер, например 

1	 Кристофър	Хитчънс	(Christopher	Hitchens,	р.	1949),	е	американски	писател,	журналист,	литературен	критик	
и	политически	коментатор,	смятан	за	виден	представител	на	американския	либерализъм.	Автор	на	статии	за	
Vanity Fair,	The Atlantic,	World Affairs и др. В	миналото	е	свързван	с	радикалната	левица	в	САЩ,	но	в	момента	
подкрепя	и	някои	десни	каузи	като	войната	в	Ирак.	През	2007	г.	издава	книгата	Бог не е велик. Как религията 
отравя всичко (God Is Not Great: How Religion Poisons Everything).	
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за някоя годишнина? Дали някои от тях притежават нещо подобно на магазини 
за козметика или на салон за маникюр? Не мисля. Съществата от женски пол 
на другите видове, честно казано, не са много женствени. Докато нашите са. 
Само нашите са такива, ако ме питате мен. Всъщност ние сме единственият 
вид, които обича да казва: „Да живее различието”. 

Игуаните и змиите може да познават и по някакъв техен начин да оценяват 
„различието”, но не по същия начин, по който ние правим това. Дори шимпанзе-
тата, за които се твърди, че са нашите най-близки еволюционни сродници, по 
всичко изглежда, не са развили галантността, която за нас (с изключение на 
феминистите, разбира се) е задължителна. 

Мога да продължа още и още, но нека само да кажа, че според мен Дарвин не е 
бил съвсем наред.
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Стивън Фрийман (Stephen Freeman) е свещеник от Православната 
църква в Америка, който служи в американския щат Тенеси. Ръ
коположен е за православен свещеник през 1999 г., след като 18 
години е служил в Англиканската църква. Отец Стивън поддържа 
свой интернет блог Glory to God for All Things (http://fatherstephen.
wordpress.com/), в който през януари 2009 г. е публикувана и нас
тоящата статия.

Отец Стивън (Фрийман)

вярна ли е БиБлията?
Съществува една фундаментална тревога, към която се отнасям с пълно разби-
ране. Съчувствието ми се дължи на това, че в продължение на години съм живял 
с тежестта на тази тревога. Това е тайният страх, че въпреки цялата ни вяра 
в противното, е възможно Библията да не е вярна. През годините е била израз-
ходвана много енергия, за да се укрепват позициите, които се противопоставят 
на тази тревога. 

Израснах в сянката на университета Боб Джоунс1, един от най-известните 
бастиони на американския фундаментализъм. Възгледите на този университет 
имат силно влияние не само върху неговите студенти, но и в много отношения 
върху цялостната християнска култура в околността му. Този университет гле-
да със страх на Дарвин и на всяка възможност неговата еволюционна теория да 
се окаже достоверна. Това кара студентите по биология от този университет 
да достигат до странни заключения, които нямат нищо общо с науката. Когато 
бях десетгодишен, по време на баптистки летен лагер един студент от този 
университет ме поучаваше, че черните хора са биологически по-несъвършени от 
белите, и аз останах с това впечатление въз основа на лъжливата информация, 
споделена от този студент пред група млади и впечатлителни деца. Неговите 
биологически убеждения едва ли са били изградени в часовете по биология. Но 
тези убеждения са също толкова лишени от смисъл, колкото и голяма част от 
науката, преподавана там. 

Същият страх всява съмнения по отношение на Ноевия потоп или възрастта 
на планетите (без дори да намеквам за еволюционната теория). Затова Земята 
трябва да е млада, потопът трябва да е буквален (а ковчегът вероятно още 
трябва да си стои на планината Арарат). Според тази логика науката има отго-

1	 Университетът	Боб Джоунс	(Bob	Jones	University)	е	протестантски	фундаменталистки	университет,	основан	
през	1927	г.,	разположен	в	щата	Южна	Каролина,	САЩ.	Университетът	се	ползва	с	репутацията	на	най-консер-
вативното	американско	религиозно	училище.	
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вор, който се опитва да докаже, а не въпрос, на който да търси отговор. Целта 
на тази фундаменталистка наука е да бъде отречено всичко, което подкопава 
едно специфично разбиране за Свещеното писание. Дори само една пролука ще 
доведе до сриването на цялата конструкция. 

А това води до налагането на лоша наука и до още по-лоши тълкувания на Биб-
лията. 

Нямам положително отношение към либералните библейски науки. Те ме потис-
каха в продължение на дълги години и мога да кажа, че фундаментализмът има и 
либерална форма. Бях наказван (интелектуално), защото вярвах във всеки един 
член на Никейския символ по същия начин, по който един дарвинист би страдал 
в университета Боб Джоунс. Но това е друга история. 

Историята на либерализма е шарена. Някои от нейните основатели се придър-
жаха към буквалното разбиране на големи пасажи от Свещеното писание, но 
допускаха възможността за друг, по-символичен подход към текстове, където 
това беше по-подходящо. Големите спорове за историческата буквалност на 
Библията се проведоха в Европа и Америка през ХVIII век (а споровете по опреде-
лени научни въпроси, насочени срещу буквалното разбиране, са още по-ранни). 

Част от трагедията на тези битки се състоеше в това, че самото бойно поле 
беше дефинирано сравнително наскоро и то не взимаше под внимание цялостна-
та история на библейските тълкувания. Като млад вярващ, който се изгражда-
ше по време на американските религиозни войни от втората половина на ХХ век, 
тогава си задавах въпроса дали представените отговори са били единствените 
възможни. 

Нека да започна следващите си бележки с едно кратко утвърждение – вярвам, че 
Библията е вярна.

След като заявявам това, трябва да добавя, че Свещеното писание не е незави-
сима литературна творба или затворена в себе си свещена книга. Библията не 
е Божието откровение за човека: Иисус Христос е Божието откровение за чове-
ка. Свещеното писание е свидетелство за Него и именно това прави Библията 
вярна в качеството  на истинно свидетелство за Богочовека Иисус Христос.

Както и други са отбелязвали, Свещеното писание е вярно, както то е възприе-
мано и разбирано от Църквата, която го е получила. Това е Свещеното писание, 
получено от Църквата, и то не може да бъде отделено от Църквата, за да бъде 
след това обърнато срещу Църквата. Тези писания са неповторими и трябва да 
бъдат четени по неповторим начин. Този начин може да бъде открит в църков-
ната литургия и в коментарите на светите отци. 

Също така е вярно, че коментарите на отците съдържат разнообразни мнения 
по редица въпроси от Свещеното писание. Но всички са съгласни, че Свещеното 
писание свидетелства за Христос. Книга Битие се отнася за Христос, книга 
Изход се отнася за Христос и така нататък. Ако се четат по друг начин, тези 
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книги са интересни, но тогава те не са четени по начина, по който са били 
получени от Православната църква.  

Разбира се, историческите методи (независимо дали буквалният или критично 
историческият) представляват само два от възможните начини, по които Биб-
лията може да бъде четена. Но и двата се основат на проблематични от пра-
вославна гледна точка предположения. Концепцията за „спасителната история” 
се е наложила до такава степен, че мнозина не могат да мислят историята 
по начин, различен от този, на който са били научени. Мога да очертая няколко 
проблема:

Първо. Традиционният модерен възглед (независимо дали фундаменталистки или 
друг) възприема историята като въпрос на хронология. Според този възглед 
историята започва в конкретен минал момент и се развива до друг определен 
момент в бъдещето. Тази верига от събития всеобщо е разбирана като реал-
ност или поне като основа на реалността, която се налага над всичко друго. 
Привържениците на този възглед биха казали, че Бог действа в историята, но 
по някакъв начин и историята се явява реалност, с която Бог трябва да се съ-
образява. 

За православното богословско разбиране това твърдение е много проблематич-
но. За Свещеното писание историята е нещо много относително (Христос е 
Алфата и Омегата, началото и краят, Той също е и „агнеца, заклан от създание-
мира”2), а това подчинява историята на края и така я превръща само в един от 
аспектите на живата есхатология. 

Това означава, че реалността не е управлявана от времето и хронологията – 
реалността е управлявана от Бог.

От същата гледна точка Свещеното писание е Божието разбиране за реалност-
та и то намира израз не само в хронологията и не се подчинява на исторически-
те доказателства, а само на Истината, както тя ни е представена от Иисус 
Христос. Затова и Новият завет е Свещено писание, докато творбите на Йо-
сиф Флавий и Тацит са просто история. 

Фундаменталистите са обхванати от тревога винаги когато се произнасят 
фрази като „просто история”. Тази тревога се дължи на опитите на либерални-
те модернисти да отрекат като „мит и измислица” всички събития, които са 
съществени за нашето спасение в Христос. Никой вярващ не може да се отнася 
към тази тревожност по друг начин освен със симпатия. Консерваторите в за-
падното християнство се опитват с ръчни инструменти да водят безстрашна 
битка в защита на вярата срещу сериозен противник. Но тази битка не може 
да оправдае всеки аргумент, развиван от фундаменталистите. Подходът на 
православието е различен. 

Разбирам нервността, която обхваща мнозина консерватори, когато към исти-

2	 Откр.	13:8
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ната се подхожда по друг начин, а не по буквалния. Либералите си играят на 
думи толкова отдавна, че вярващите с основание се притесняват от тези игри. 
Но от друга страна, в интерес на теологическата коректност е необходимо да 
говорим за истината и нейния характер в християнското откровение. Свещено-
то писание ни казва, че самият Иисус Христос е Истината. Това не означава, 
че Той е истината според някакъв външен критерий за истина, а че самият Той 
е критерият и дефиницията за истината. Нещата могат да бъдат истина или 
лъжа само в сравнение с Него. Той не може да бъде сравняван с нищо друго. 

От тази гледна точка е доста проблематично да се опитваме да дефинира-
ме „истината” въз основа на някакъв специфичен стандарт за „историчност”. 
Разбирам важността на твърдението „Това наистина е вярно” и не отричам 
нейната важност. На Пасха гробницата беше празна, Христос наистина е въз-
кръснал от мъртвите и това разбиране се намира отвъд всяко друго разбиране. 
Неговото възкресение е истинската основа на всяка реалност. 

След като съм казал това, трябва да добавя, че Свещеното писание е вярно 
(като Свещено писание), само защото то разкрива Христос като възкръснал 
Бог и защото обяснява смисъла на този факт за цялото творение. Църквата 
свидетелства, че Свещеното писание прави точно това и затова го счита за 
Свещено писание. Но именно Възкресението Христово е основата на Свещено-
то писание, а не обратното. Учениците не могат да разберат Свещеното писа-
ние, преди да са разбрали възкръсналия Бог. В това се състои и целият спор. 

По същия начин смисълът на Ноевия потоп трябва да бъде разбиран чрез Св. кръ-
щение, а не обратното. Творението, както е описано в първата глава на Битие, 
разкрива пасхалната тайна и то извлича своята ценност именно от тази тай-
на. Мога да дам още множество такива примери. Когато този принцип е забра-
вен, християните се оказват въвлечени в спор за геологията или археологията, 
а не за триумфалното възкресение на Христос. Ако Христос е възкръснал от 
мъртвите, всичко останало изглежда съмнително. Ако Христос не е възкръснал 
от мъртвите, тогава всички християнски твърдения изглеждат съмнителни. 

Христос възкръсна от мъртвите. 

Какво можем да добавим? Свещеното писанието е вярно, защото Христос е 
възкръснал от мъртвите и това е неговото послание. Православието вярва, че 
всички неща имат свое начало и край, смисъл и изпълнение в Пасхата на нашия 
Господ и Спасител Иисус Христос. Това е благата вест. Може ли да съществува 
друга блага вест? 

Превод: Момчил Методиев
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Никос Мацукас (1934–2006) е роден в Ксанти (Северна Гърция). Завършва богословие в 
солунския Аристотелев университет и философия в Хайделберг. В продължение на 42 го-
дини преподава в Богословския факултет на Солунския университет. Основните дисцип-
лини, които води през по-голямата част на живота си, са догматика и история на фи-
лософията. Поради особеното стечение на обстоятелствата в неговия живот (Бог не 
го дарява с голямо семейство) той успява да създаде забележително по своето значе-
ние и обем богословско и литературно творчество. В началото на своето богословско 
развитие той се смята за последовател на парижкия кръг православни богослови и най-
вече на Владимир Лоски, но изпитва влиянието и на личността на отец Георги Флоров-
ски. Насочеността на неговата дългогодишна работа е в областта на връщането на 
православната догматика към нейните светоотечески корени и преодоляването на схо-
ластическото влияние в православното богословие. Той е един от малцината съвремен-
ни православни богослови, които ще останат и с име на изискани преводачи на родния си 
гръцки език не само на богословска книжнина, но и на съвременна западна литература. 
Негово дело са съвременните преводи на гръцки език на Кафка, Хесе, Паскал, Бердяев, П. 
Евдокимов, Райх и Д. Станилое. В православното богословие завинаги ще останат като 
безценни неговите догматически трудове (четиритомната му догматика е най-сериоз-
ното догматическо съчинение от края на ХХ век в православния свят), трудовете му 
върху св. Дионисий Ареопагит, преп. Максим Изповедник, преп. Йоан Дамаскин, изследва-
нията му върху приноса и позициите на православното богословие в диалога през ХХ век. 
На Пасха 2006 г. той издъхва, завършвайки един от поредните си догматически трудо-
ве. Въпреки значителните му заслуги неговото творчество остава, поне за негръцка-
та публика, някак в сянката на забележителни православни мислители на ХХ век като 
Пергамския митрополит Йоан (Зизиулас) и Христос Янарас. Причината може да е чисто 
техническа – че малко от неговите книги видяха свят на чужди езици (на френски и нем-
ски) и нито едно негово по-значително съчинение не излезе на английски – език, на който 
пише самият митрополит Йоан и на който са преведени много от съчиненията на Яна-
рас. Може причината да се крие и в характера на неговото творчество – често твърде 
разпалено в словотворчеството и напомнящо странния език на св. Дионисий Ареопагит. 
Този факт поставя в затруднено положение по време на сесия повечето студенти по бо-
гословие в Солун – не само чужденците, но и самите гърци. Въпреки това в гръкоезич-
ната общност по света и в неговата родина го признават още приживе. Значението му 
като оригинален богослов е белязано и от едно безценно признание от Вселенския пат-
риарх Вартоломей – присъдена му е офикията учител на Църквата.

Никос Мацукас

църква и царство Божие: 

история и есхатология
1

След изоставянето на схоластиката на Запад последното поколение библеисти 
на отминалия век, главно протестантите, откриха есхатологичния, динамичен и 
историчен фактор на библейското Откровение.

1	 Доклад,	изнесен	през	2001	г.	в	гр.	Волос	на	Лятната	православна	академия,	организирана	от	Митрополията	
на	Димитриадос.	Текстът	е	публикуван	в:	Έκκλησία καί Έσχατολογία,	Άθήνα,	2003,	σ.	63-79	(бел.	прев.).
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Светоотеческото богословие на Православната църква обаче не се хвана в ка-
пана на едностранчивостта на съвременните западни библеисти. Почти всички 
отци богослови, усвоили по един забележително ярък начин библейското учение за 
Бога като непристъпен (ἀπρόσιτος) във всяко отношение и едновременно с това 
достъпен (προσεγγιζόμενος) чрез снизхождащата Негова слава в творението и 
в историята, подчертават, от една страна, непонятността (τὸ ἀκατάληπτον) 
на Божеството, а от друга – прославящата, просветляваща, освещаваща и 
обжваща Негова енергия в творението, в историята и в събитията в Църква-
та. С други думи, подчертаването на непонятността означава открит отказ 
от отдалечаване в сферите на отнесената метафизика и едновременно с това 
налага връзката между природа и свръхприрода, между природно и метаприрод-
но, осезаемо и умопостижимо, между история и вечност. Следователно есха-
тологията и историята като учение и практика получават един друг характер 
в сравнение с този, който едностранчиво отбелязват съвременните западни 
библеисти. Макар отците да живеят и да се движат в среда, където липсва фи-
лософия на историята, която живее със схващания за един затворен, митичен и 
вечен (аристотелиански) универсум, те разкъсват цикъла и вътре в културата 
фиксират едно неспирно и мъчително движение на творението и на историята. 
Относно извършващото се вън от Църквата, тук ще се огранича само с няколко 
показателни бележки. Св. Григорий Нисийски ни казва, че тварната действител-
ност „винаги се сътворява” и че животът в движението на един цикъл е белег 
за „безбожие”, докато „правото” движение е динамично възобновяване, което 
се дарява от Бога с поглед, отправен към светлината на „осмия ден”2. За св. 
Дионисий Ареопагит пък „най-свещените символи освещават целия човек и све-
щенодействат цялостното му спасение”3.

Мнозина богослови, най-вече западноевропейци, но и някои техни гръцки последо-
ватели, твърдят, че библейското богословие е открило есхатологичния и дина-
мичен фактор в историята в съдържанието на книгите на Св. писание, докато 
богословието на отците според тях е статично, антиисторично и платонизи-
ращо. Разбира се, това твърдение се оформя без каквато и да било обосновка. И 
докато нищенето на конопа от страна на тези т.нар. богослови се върти около 
библейския текст, те споменават много рядко и съвсем общо богословието на 
отците. Случва се обаче и точно обратното. Знаем, че навсякъде по земята 
университетите в западната традиция от най-ново време изразяват или об-
служват съществуващите в тяхната среда обществени и културни елементи. 
Така, изправени пред философия на историята, която подчертава изключително 
технологическия и технократичния фактор на едно динамично развитие, библе-
истите, най-вече библеистите протестанти, извлякоха успешно и разбира се, 
правилно от библейските текстове единствено есхатологичния и динамичен 
фактор на историята, обслужвайки, съзнателно или не, но винаги с кадифени 
ръкавици, главно икономическия динамизъм на капитализма. С други думи, случи 
се нещо подобно на това, което отбеляза социологът Макс Вебер относно раж-
дането на капитализма. Изтъкна се отношението между понятията Ruf и Beruf, 

2	 PG,	44,	855D;	552AB.
3	 PG,	3,	565C.
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т.е. призванието за спасение се приравни с професията. По този начин библе-
истиката, независимо от много големия си принос в тълкуването на историята 
на Божието домостроителство, наложи едно акосмично богословие, забравяйки 
творението и поставяйки го в периферията.

Есхатология, библейско и светоотеческо богословие

В този ред на мисли погрешен е възгледът на съвременните богослови, изследва-
чи на библейската история и книжнина, че събитията и текстовете от Св. пи-
сание са напоени от динамичен есхатологичен дух, докато по-късното Църковно 
предание е статично и елинизирано в много от своите пунктове. Преданието на 
Църквата опази с нокти и зъби библейските текстове единствено защото опис-
ват спасителните събития на Божието домостроителство – събития, които 
продължава да живее самата Църква. Най-чудният факт е приспособимостта на 
църковния живот към хиляди исторически дадености. Творческото, оригинално и 
живо приспособяване е съществувало, тъй като е съществувал църковен живот: 
винаги – нещо, което е напълно закономерно – живите неща се приспособяват. 
Иначе църковният живот щеше да бъде просто повторение на библейските тек-
стове! И тогава, в едно такова повторение, нямаше да съществува никаква 
есхатология. Към подобно нещо се стремят онези, които говорят за есхатологи-
ческата чистота на първите християнски времена и завръщане към нея! Освен 
чистата утопичност на подобно схващане в него е налично и едно осакатяване 
на библейската свещена история. Библейските събития и Преданието на Църк-
вата принадлежат на непрекъснатия ход на историята, където последната не е 
само и единствено история, а цялостна и всеобща действителност. Творение, 
история, човек и общност съставят библейската и църковна действителност. 
Очакваният нов свят на светостта е този, който обхваща всичките спомена-
ти по-горе измерения. Непрекъснатото изпращане на светодуховните енергии4 
означава връзка между първите и последните неща. Всички теории за статич-
ност и подобните на тях фантастични научни хипотези са винаги трагикомични 
карикатури!

Тази връзка между протология5 и есхатология не се осъществява посредством 
историко-филологическото разкриване на тенденции и елементи в агиограф-
ските и други текстове на Църковното предание. Страхувам се, че днешните 
академични богослови на Изток и на Запад не са осъзнали, че всичките писме-
ни паметници – независимо дали Св. писание, апокрифите или филологическите 
трудове, както и други видове изкуства – представляват паметни бележки за 
една история: история на Божието домостроителство или на спасението, която 
върви от сътворението на света през общността на избрания народ6, през кул-
турите на всички народи, през Църквата на Утешителя, непрекъснатите борби 

4	 В	оригиналния	текст	άγιοπνευματικαί	ένέργειαι,	светодуховни	енергии	и	енергии	на	Светия	Дух,	които	обаче	
са	енергии	на	цялата	Троица.	Но	проявени	в	Светия	Дух	(бел.	прев.).
5	 Библейският	възглед	за	сътворението,	за	първите	неща	(τά	πρώτα)	(бел.	прев.).
6	 В	богословски	смисъл	избран	народ	означава	избраничество	и	тежка	мисия,	а	не	благоволение	към	опре-
делена	група	хора:	това	не	е	лесно	разбираемо	вътре	в	тази	общност,	откъдето	идват	и	различните	борби	и	
тенденции.



40

Съвременно богословие

срещу историческите поквари и т.н., и т.н., към една есхатологическа цялост, 
която винаги преминава вътре в сътвореното и в историята. Следователно 
откровението играе първенствуваща роля като история, като драматични съ-
бития – противоречиви и трагични – падения и триумфи. Начинът на живот 
произвежда тези паметни бележки. Светите отци на Църквата много правилно 
не повтарят нито една книга на Св. писание, а с крайно благоговение тълкуват 
библейските книги като част от историята на Божието домостроителство 
и продължават да играят същата историческа роля, която са играли техните 
предшественици. Така че тази история, която има своите корени в първите 
неща, щем или не, продължава към последните неща. Поради тази причина цър-
ковният живот е непрекъснат и есхатологичен.

Протология и есхатология. Възглавяване и благоместие

Когато става дума за първите неща, те по определение посочват и навеждат 
към последните неща. В един затворен свят библейското и светоотеческо бо-
гословие прилича на изригваща сила, която заплашва да разкъса установените 
ограничения. Самосъщният и творчески Бог, видим и невидим, остава непрес-
танно Господ и Господар; творение и човек се борят и се изменят – независимо 
дали към по-лошо без надежда или към по-добро, имайки много надежда. Прото-
логията, т.е. първите корени на света и на живота, не се мисли статично, без 
надежда за обновление, което да следва една насилствена и катастрофична 
промяна. Творение, история и човешки живот се хранят от първичните корени и 
едновременно с това за тях се отваря и едно винаги драматично бъдеще. Про-
тология и есхатология вървят заедно: рождение, хиляди страдания и очакване на 
живота в прослава – ето алфата и омегата на библейското и светоотеческо 
богословие. Процесът на сътворяването не се мисли статично, докато околни-
ят свят на науката, на философията и на всекидневието се мисли винаги като 
непоклатим, ограничен, статичен и затворен в тъмница. В творението и в 
историята обаче се разливат енергиите на Бога, Който е едновременно непри-
стъпен и достъпен.

Съществува едно непрекъснато очакване във всяко пришествие на светоду-
ховните енергии вътре в събитията на църковния живот. Това пришествие га-
рантира нова земя и ново небе, възглавяване в измеренията на благоместието. 
Образът и подобието Божие в човека не се ограничават нито циклично, нито 
линеарно, тъй като ходът им е избухлив и творчески в разливащата се около нас 
среда на светодуховните енергии. Очакваните по-късни събития винаги са на-
предък и развитие на първите и последните неща. Църковното предание непре-
къснато настоява и акцентира върху едно бъдещо благо, което по-рано е било 
загубено и трябва да бъде осъществено в бъдещето, в едно бъдещо движение в 
недрата на Живия Бог, Който непрестанно изпраща Своите енергии в делата на 
Църквата. Не съществува дори и намек за завръщане в един изгубен рай от ми-
налото. Отхвърля се всякакво митично древно схващане и се предлага митът7 

7	 Вкусът	към	езикови	експерименти	и	парадоксална	употреба	на	различни	понятия	в	контекста	на	богослов-
ски	размишления	бележи	цялото	творчество	на	Никос	Мацукас,	особено	в	късния	период	на	този	автор,	чието	
име	ще	остане	сред	най-вдъхновените	и	плодотворни	съвременни	православни	богослови	(бел.	прев.).
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за едно бъдещо благо, за един бъдещ топос на възглавяването и благоместието. 
Накратко казано, тъй като става дума за процеса, който е подобието Божие в 
човека, т.е. става дума за усъвършенстването и развитието на тварите, есха-
тологичният устрем се намира в недрата на творческия процес. Естествено е 
при това положение, че през ХХ век есхатологията още не беше открита!

Творение и история се мислят динамично и в развитие: поддържани в динамично 
и развиващо се движение от едно-единствено средоточие, Което е безплътно-
то и Въплътило се Слово. Това енергийно средоточие експлозивно събира всички 
отломки на сътворените от нищо и ги насочва към безкрайните дълбини на 
Божеството. По този начин се разбира, че Христос възглавява цялото движе-
ние на умопостижимото и осезаемо творение, дори и с нещастието на грехо-
падението, в Своето собствено средоточие, в общението на Своето тяло и в 
посоката на безкрайното движение. В това възглавяване, което се мисли един-
ствено динамично и есхатологично, се включват всички неща и нищо не може 
да бъде загубено от творението и от историята. С други думи, вселенскостта 
на Откровението приема ясни и безпределни измерения. Пукнатини и падения в 
това движение се възстановяват вътре в разливащата се около нас среда на 
терапевтичните енергии на Троичния Бог.

И тъй като в светоотеческото богословие на Изтока управлява тази схема, 
затова се оформи и частното богословско мнение за възстановяването на всич-
ко. Ориген и св. Григорий Нисийски, движейки се в богословските предпоставки 
на Преданието, твърдят, че огънят на преизподнята е очистителен и лечебен. 
Така в иначе антиманихейската полемика на богословието злото престава да 
се проявява като разложение на съществуващите неща (τῶν ὄντων) в продъл-
жението на вековете. Преп. Максим Изповедник говори за възстановяване в 
първоначалното, което показва, че Бог не е причинител на греховете. С възста-
новяването ще се изтрият спомените за злото8. Това обаче възстановяване не 
означава и участие в Божествените енергии, в Божествената благост9. Така че 
не буди учудване фактът, че съгласно богословските предпоставки, които бяха 
маркирани, в Източната църква не можа да проникне идеята за абсолютното 
предопределение, докато на Запад – както в римокатолицизма, така и в протес-
тантството – тя намери своята естествена среда. И това се обяснява от 
различните богословски предпоставки, които се подреждат в законническата и 
юридическа схема.

8	 Виж	тук,	статията	на	Пергамския	митрополит	Йоан	Зизиулас	Църквата и последните неща	(бел.	прев.).
9	 Ώριγένους,	 Κατά	 Κέλσου,	 5,	 15,	 PG	 11,	 1204A.	 Περί	 άρχών,	 2,	 10,	 8.	 Виж:	 Die	 griechischen	 christlichen	
Schriftsteller	 der	 ersten	 deri	 Jahrhunderte,	 t.	 V,	 Leipzig	 1913,	 с.	 182-183.	 Γρηγορίου	 Νύσσης,	 Περί	 ψυχης	 καί	
αναστάσεως,	PG	46,	100A.	Μαξίμου	Όμολογητου,	Πεύσεις	καί	αποκρίσεις	καί	έρωτήσεις.	PG	90,	796	AC:	„Църквата	
познава	три	възстановления:	първото	важи	за	всекиго	и	е	по	силата	на	добродетелта;	при	него	се	възстано-
вява	онзи,	който	е	изпълнил	у	себе	си	смисъла	на	добродетелта.	Второто	важи	за	цялата	природа	и	се	намира	
във	възкресението.	Третото	е	и	именно	онова,	за	което	говори	в	съчиненията	си	Григорий	Ниски;	то	е	онова	–	
възстановяването	на	душевните	сили,	паднали	в	греха;	то	е	наново	възстановяване	в	състоянието,	в	което	са	
били	създадени.	Защото	също	както	цялата	природа	трябва	да	получава	нетление	във	възкресението	на	плът-
та,	така	и	отклонените	сили	на	душата	трябва	в	течение	на	вековете	да	отхвърлят	злите	спомени,	загнездили	се	
в	душата,	и	след	като	преминат	през	всички	векове	и	не	намерили	спирка,	да	достигнат	до	Бога,	Който	няма	
предел.	И	така	в	преоткрито	познание,	не	в	причастие,	силите	да	получат	от	благата	и	да	бъдат	възстановени	в	
древното	си	положение,	и	да	приемат	Създателя,	Който	не	е	причинител	на	греха”.
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Възглавяването на всичко в Христа означава, че тварните измерения на цялост-
ното сътворяване се обхващат в Царството Божие. Господстващо е благомес-
тието, а на второ място – тварните измерения на сътворението. Цялостната 
действителност плува и се потапя в това благоместие, от което се настройва 
всяко движение, падение и напредък. Също толкова във връзка със средоточие-
то, т.е. с въплътилата се Личност на Бог Слово, се намира човекът и по този 
начин и той влиза в средоточието на цялостната действителност, в самата 
общност-общение (κοινωνία) на църковното тяло. Затова и напредъкът в разви-
тието на човека по подобие Божие не може да бъде щастието, както го вижда 
Тома Аквински в допълнителната 93-та глава на Сума на теологията, но усъвър-
шенстването като причастност в красотата и в блясъка на Божията слава. И 
ако понякога се казва радост, наслада и т.н., това означава усъвършенстване, 
общуване с Бога и уподобяване на Бога – като познание, съзерцание, виждане, 
сътрудничество и съвместно творчество. Безсмъртието, както вече се каза, 
не е просто едно преживяване, но това естетично и крайно изящно ваяние на 
човешкото лице в общността-общение на тялото в Христа. Да не забравяме 
още богословските предпоставки на Преданието, които ни казват, че никога 
сътвореното от нищо не отхвърля свойствата на тварността. В крайната 
фаза на пътя си възглавените в арената на благоместието не биват разлагани 
до нищожество, ала продължително и непрестанно надхвърлят унищожаващите 
тенденции благодарение на обжващите енергии на Бога. Съществува напреже-
ние, както и движение, но и победата срещу унищожението е продължителната 
спирка в Божествената благост. И всички тези неща се намират по пътя, в 
стремежа, с други думи, мислят се есхатологично, след като се тълкуват про-
тологично. В протологията се намират корените на есхатологията.

Така есхатологията не представлява нищо друго освен безспирно движение на 
църковното тяло за усъвършенстване. С други думи, есхатологията не е само 
краят, но е и началото, т.е. есхатологията е и протология. От първите неща 
начева движението към последните и от последните схващаме първите. Затова 
и есхатологията не е последна глава или последен параграф на догматическото 
и символическо богословие. Обратно на това, в края на схоластическите наръч-
ници се изследва частичното осъждане на всеки човек след смъртта и фактът 
на окончателния съд при Второто пришествие. Но както вече сме казвали на 
друго място10, есхатологията, както и космологията и антропологията, органич-
но се включва в теологята11 и икономята12. Така че и в трите глави на догма-
тиката, богословие – христология – еклесиология, тя има централно място. Това 
е така, защото, както вече се отбеляза, протология и есхатология се намират 
в синхрон, проявяват се една в друга и следователно биват изследвани заедно.

10	 Виж:	Ματσούκα,	Ν.	Δογματική	καί	Συμβολική	Θεολογία,	Β΄,	Θεσσαλονίκη	1985,	σ.	41-42.
11	 В	светоотеческите	съчинения	понятието	ϑεολογία	се	използва	най-вече	по	отношение	на	учението	на	Църк-
вата	за	троичността	на	Бога.	Именно	в	този	смисъл	то	е	употребено	тук	от	автора,	поради	което	запазваме	
оригиналната	дума,	а	не	я	превеждаме	с	богословие,	което	в	съвременния	български	език	се	схваща	в	по-общ	
смисъл	(бел.	прев.).
12	 В	светоотеческата	книжнина	понятието	οίκονομία	(домостроителство)	означава	плана	за	спасение	на	хора-
та,	минаващ	през	цялата	тяхна	история	от	Сътворението	до	Второ	пришествие;	в	тесен	смисъл	той	означава	
въплъщението	на	Бог	Слово	(бел.	прев.).



2009 / брой 9 (44)

43

Църква и Царство Божие

Това се доказва и от факта, че воюващата на земята Църква, докато тайноиз-
вършва изкупителната драма, е в същото време и неразривно свързана с Църк-
вата на първородните, т.е. с онази общност, която в своята цялост е образ на 
троичната общност. Това се случва, защото воюващата Църква, която задейс-
тва чрез Светия Дух тайнството на преображението на света, е едновременно 
с това и триумфираща като тяло Христово. Както не съществува поначало 
разделение между физично и метафизично измерение, така воюваща и триумфи-
раща (есхатологично) Църква е едно и също нещо. Ако воюващата Църква не се 
отъждествява с триумфиращата, що се отнася до духовната дълбочина, тогава 
по какъв начин тя изгонва демоничния елемент от света? Духовната дълбочина 
в случая е основата на историческата Църква и тази дълбочина е тази, която 
задейства тайнството на спасението. Разбира се, триумфът на историческа-
та Църква има есхатологичен характер като движение към победата и като 
предвкусване, на всяка една крачка, на славата Божия във вяра и надежда. Но и 
Църквата на първородните, която включва починалите членове на историческа-
та Църква, т.е. нейните светци и мъченици, се намира в очакване на триумфа13 
и на окончателното движение към незабравимото знание за тайнството на 
троичната общност. Така поради гореспоменатата тъждественост между во-
юваща и триумфираща Църква всяко разглеждане на историческата Църква от 
същностна гледна точка важи и за двете, между които в крайна сметка правим 
разграничение.

Господ свърза идването на Царството Божие с изгонване – в Духа Божи – на бесо-
вете14. Следователно това изгонване е повтаряното и осъществявано действие 
на унищожаване на демоничния елемент в живота на Църквата чрез Светия Дух. 
Това дело се свързва едновременно с напредващото преобразяване и просияване 
на света – събитие, което е сърцето на църковния живот. В съгласие с горното, 
изгонването на бесовете от Господа (на демоничния елемент в света, т.е. на 
катастрофичния елемент в живота) и преобразяването му на Тавор са от една 
страна, есхатологичното предвкусване на бъдещата слава, а от друга – нача-
тък на църковния живот, който се гради от енергиите на Светия Дух. Така че 
членовете на Църквата предвкусват славата на Царството Божие и подготвят 
пътя към цялостното му и окончателно тържество. Царството Божие поначало 
се отъждествява с безкрайната и непонятна дълбочина на троичната общност 
и на второ място, представлява нейното пришествие в общността на сътво-
реното битие. По този начин историческата Църква работи за това Царство 
и постепенно въвежда своите членове в окончателния триумф. Следователно 
Църквата не се отъждествява с Царството Божие, а го предвещава и представ-
лява възможност за участие в него. Царството Божие е по-голямо и по-широко 
от Църквата15. Само така е възможно да разберем Църквата правилно като 
уникално и прекрасно Божие творение. С други думи, общността на Църквата е 

13	 Срв.	Откр.	6:9-11.
14	 Срв.	Мат.	12:28.
15	 Срв.:	Congar,	Y.	Jalons pour une théologie du laïcat.	Paris,	1953,	p.	111.
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предоставена при сътворението възможност за причастност на съществува-
щите сътворени неща в Царството Божие и също така пришествие на това 
Царство в живота на онези от тях, които са достигнали до съвършенството. 
Тайната на Царството Божие се отразява в живота на общността на същест-
вуващите сътворени неща. Така под тази призма прозира както динамичният 
есхатологичен характер на земната Църква, така и динамичното движение на 
общността на съществуващите сътворени неща към троичната общност след 
окончателното унищожаване на злото. Тази общност обаче никога не се отъж-
дествява с безкрайната дълбочина на троичната общност.

Църковни структури и есхатология

Такъв динамичен стремеж на жадуване като постоянното изгонване и унищожа-
ване на демоничния елемент отсъства от богословието на бл. Августин, който 
изглежда отъждествява Църквата и Царството Божие. Това, разбира се, не важи 
за римокатолическото богословие като цяло, особено за съвременното. Августи-
новото обаче богословие, най-вече с известното му съчинение За Божия град, 
естествено, и по-късната схоластика не тълкуват по този начин движението 
на творческия процес. На мястото на причастността в центъра на вниманието 
влизат неща като оправдание, юридическо подреждане и нарушаване на божест-
вения справедлив ред. Покрай всичко друго тук липсва и нетварната енергия на 
божествената слава, така че логично липсва и причастността. Правим тази 
съпоставка само за да разберем разликата и правилно да разтълкуваме догма-
тическото учение върху този признак на есхатологическото усъвършенстване 
на всичко. Западното богословие настоява върху отъждествяването на Църква и 
Царство Божие – нещо, което беше естествено следствие от отстраняването 
на нетварната енергия и причастността в нея от членовете на Църквата.

Колкото и горните предпоставки в очите на несведущите да изглеждат дребни 
и теоретични, според православното богословие те представляват оста на 
сотириологичното виждане за света. Те съставляват една различна, динамична 
и развиваща се космология. Като нетварна слава Царството Божие не се отъж-
дествява с творението: самият Бог е Този, Който се открива като енергия, 
като троичен Бог, Който действа. Като творение, Църквата е причастна и 
се прославя. Единствено по този начин богословието и основно практиката на 
Църквата се освобождават от тежкия товар на юридическото заробване, така 
че да няма смесване между тварна действителност и причастие в нетварната 
божествена слава. По този начин православното богословие прави философията 
на историята и отваря перспективите на миналото и на бъдещето. Накрая, има 
още нещо изключително важно, което също остава незабележимо за погледа на 
несведущите: едно такова виждане не само не ни отрязва от творението и от 
историята, но напротив – поставя ни всецяло в тези измерения. И нещо още 
по-важно: християнинът иска (дори изисква) тези измерения да се преобразяват 
и да разкриват връзката между воюването и триумфа.

Николай Бердяев отбелязва с особена острота онази хлъзгава линия, която е 
начертана още от бл. Августин, и твърди, че по този начин Римокатолическата 
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църква е загубила измерението на дълбочината и на творческия дух16. Независи-
мо от остротата, с която Бердяев отбелязва този факт, случайното отъждес-
твяване на Църквата с Царството Божие поначало умалява или обективизира 
второто, погрешно тълкува и разбира живота на първото. По този начин земна-
та Църква става абсолютизирано и законническо учреждение със статична фор-
ма. Според тази злополучна теория Църквата нито е причастна на Царството, 
нито дори постъпателно става Царство Божие – тя е самото Царство Божие. 
Това, освен че отстранява от живота на Църквата нейното динамично ставане, 
също я и ограничава в затворени рамки. По този начин Църквата се превръща в 
едно йерократично учреждение, което се стреми да придобие власт и значение 
вътре в света. Обратно на това, възгледът, че Църквата донася Царството 
и работи за него, дава образа на един организъм, който винаги се случва, уго-
лемява се и се бори за преобразяването на света. С други думи, този възглед 
предполага истинска и православна пневматология. Светият Дух непрестанно 
домострои в историята делото на Изкуплението, предоставяйки възможността 
за идването на Царството Божие чрез унищожаване на демоничния елемент в 
света и чрез причастност в Царството. Така Църквата не е някакво затворе-
но общество с установени закони и начин на живот, а всъщност представлява 
едно преобразяващо случване. Поради тази причина животът на Църквата не е 
еднообразно повтаряне, а постоянно безшумно изпълнение на делото на Светия 
Дух.

Следователно Църквата върви, както и Израил, през войни, изхди, през пустиня-
та; лута се, но и твори делото на Бога. Тя няма готови решения за всички про-
блеми, но във всеки случай намира разрешение след извървян път и драматичен 
опит. Само така става разбираемо непрестанно случващото се и едновременно 
с това очаквано преобразяване на творението чрез Светия Дух. Животът на 
Църквата става вратичка според характерния израз на Николай Кавсила, през 
която Царството Божие, както славата на Неговото преображение, влиза в 
света. Винаги се разиграва битката за промяна на границите между премина-
ването от смъртта в живота и от живота в смъртта. Затова и вярващите 
твърдо отстояват своето място в Църквата и знаят, че без борба е възможно 
тяхното отпадане към смъртта. В съгласие с това Църквата не се движи вът-
ре в рамки и следователно не може (или не трябва) да абсолютизира системи 
и начини на външно поведение. Парадоксално е, че Църквата, както и светът 
на царството на бесовете във всяка епоха менят стратегията и оръжията в 
своята война. Иначе и демоничното царство се явява пред Църквата скрито под 
различни маски – веднъж гонения, друг път ереси, трети път идоли на идеологии. 
По този начин Църквата работи за идването на Царството Божие, т.е. за из-
гонването на демоничния елемент и за преобразяването на света, като следва 
учението и делата на Христос, като живее в Неговото тяло и приема енергиите 
на Светия Дух, Който домострои нейното домостроително дело. Освен това 
властта на Църквата е изцяло харизматична, защото нейната мисия е от една 
страна, да унищожи – безшумно и преобразително – формите на злото, и от 
друга страна, да лансира и съединени членовете си не със сила, а с любов. Това 

16	 Berdjajew,	N.	Die Weltanschauung Dostojewskijs,	München,	1925,	p.	138.
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трябва да се случва във всеки момент, защото животът на Църквата е пред-
вкусване на Царството Божие и устремено движение към него17.

Когато става дума за безшумно и преобразително влияние, някой би могъл да 
каже, че то е плод на динамичното отношение между Църква и Царство Божие. 
Защото Царството Божие никога не управлява, нито влияе върху света със сила 
или принуда. Затова и Църквата никога не налага на света истината с властта 
на натиска и тиранията. Царството на насилственото налагане е това на све-
та, който бива управляван от бесовете. Следователно Царството Божие не би 
могло да се изравни с такъв вид Царство. Крайно странно и непонятно би било 
някой да твърди, че тялото на греха царства в троичната общност. Силата, 
която произлиза от бесовския елемент, е абсолютно чужда на живота на Цар-
ството Божие. Църквата предвещава и е причастна на това Царство. Тя дейст-
ва тихо и преобразително, не със сила и господство. Както Царството Божие 
в развитие задейства тайнството на изкуплението, така и Църквата гледа 
света през призмата на развиващата се и преобразяваща промяна. Тя никога не 
обема в себе си света като придобивка, трофей или плячка. Тя понася бесовския 
елемент и се бори с търпение и надежда за неговата промяна. Следовател-
но Църквата запазва динамичен характер, непрестанно движение, трънлив път, 
благодатна власт и есхатологичен стремеж на жадуване. Всеки един момент е 
предусещане на Царството Божие, утвърждаване в мисълта за вярата и надеж-
дата, покаяние, славословие и очакване на идването на Господа със славата на 
Неговото Царство. Така тя придобива отворени хоризонти, борбеност и перс-
пективен път към безкрайната и непонятна дълбина на троичната общност.

Есхатологическото завършване на Църквата

Тук е омегата на приключването на драмата на творческия процес. Това за-
вършване слага печата на изпълняването на историята на Божието домостро-
ителство. Следствията от това изпълнение означават прекратяване на всички 
страшни неща, които произлизат от лошата промяна на тварните неща. Общи-
те черти на светоотеческото богословие, както ги виждаме например у св. Ди-
онисий Ареопагит, преп. Максим Изповедник и св. Григорий Палам, това крайно 
причастие към светлината на Божието Царство, е и отново безкрайната неу-
толима гледка и движение на нещата към безкрайните дълбини на Божеството. 
Категориите на това описание на Царството са в основата си естетически 
ориентирани към красотата и разбира се, не са нравствени и юридически, неза-
висимо от изразите, които ни говорят за разплата и награди. Тези схематични 
постановки се осветляват и тълкуват правилно само от прожектора на цялост-
ната богословска мисъл. Денят, който – по думите на св. Василий Велики – няма 
залез и утре, е осмият ден, докато седмият е Църквата на пътя от сътворе-
нието до последното възстановяване на всичко. Така светоотеческото бого-
словие маркира споменатите фази с последователността на дните. Предхожда 

17	 Καραβιδόπουλου,	 Ίωάννη,	 Άπαρχαί	 Έκκλησιολογίας	 είς	 τò	 Κατά	 Μάρκον	 Εύαγγέλιον.	 Έπιστημονική	 Έπιτερίς	
Θεολογικης	Σχολίς	Α.Π.Θ.,	τ.	17/1972,	σ.	67-68.	Срв.:	Καρακόλη,	Κωνσταντίνου,	Ή	Έκκλησιολογία	του	Μ.	Άθανασίου,	
Θεσσαλονίκη	1968,	σ.	37-39;	Νούσκα,	Κωνσταντίνου,	Ή	έν	τη	Έκκλησία	ζωή	κατα	τόν	Ίγνάτιον	τόν	Θεοφόρον,	1971,	
σ.	30.



2009 / брой 9 (44)

47

сътворението на вековете, следва сътворението на света като цяло в шест 
дни и след това са седмият и осмият ден. С това представяне на дните, което 
е символично и разбира се, не става дума за 24-часово денонощие, се записва и 
регистрира пътят на цялостното сътворяване, т.е. на самата Църква18.

Сътворение, история, есхатология

Връзката между сътворение и Църква напълно ни предпазва от схващания, които 
разглеждат Църквата като една статична област, отъждествявайки я най-вече 
с някаква историческа фаза на развитие – главно с периода след Петдесетница, 
или още по-лошо: отъждествяват я с времево и местно измерение. Църквата 
обаче, гледана през призмата на казаното в предходния параграф, притежава 
самото измерение на цялото сътворение и следователно се изявява в един раз-
виващ се динамизъм, в една есхатологична перспектива. С други думи, есхато-
логията не е само краят, но и началото. Така есхатологията е едновременно и 
протология. От първите неща начева движението към последните и от послед-
ните схващаме първите. Съществува алфата на протологията, на началното 
сътворение, и омегата на есхатологичния завършек. Никой в това движение 
между алфа и омега не се губи в отломки и в разнородни измерения, но отличава 
единяващата роля, която Църквата притежава по своята природа, щом е и образ 
на троичния Бог. Никой обаче не рискува, когато има това виждане за творени-
ето и за историята, да свежда границите на Църквата само до определена об-
ласт, макар че вижда много добре тайнственото измерение в определени прояви 
и изяви на освещаващия елемент. Той помества Църквата правилно в цялото  
измерение, както тя върви в историята и налага своята святост, разбира се, 
там, където я налага.

С други думи, Църквата притежава най-широко виждане за природата, за исто-
рията и за духовното измерение. Всяко ограничаване-определяне на Църквата е 
винаги схематично и важи само в конкретно време. Едно са границите на Църк-
вата като вървящо в историята тяло, а друго е определеното действие на ос-
вещаващото тайнство. По този начин разбираме много лесно каква е причината 
за съществуването на погрешното разграничение между свещена история и 
профанна история (historia sacra et historia profana). Едно такова разграничение ни 
повече, ни по-малко е ерес, която е чисто гностическа и магическа. Освен всич-
ко друго, тя представлява тенденция, коренно противоречаща на библейската и 
светоотеческа такава. Църквата, макар в своите недра да извършва в опреде-
лени форми тайнството на освещението, никога не е поставяла граници между 
свещено и профанно, при това, борейки се векове наред срещу манихеистични 
схващания, щеше да бъде противоречива нейната тактика, ако възприемаше 
съществуването на граници между свещени и профанни области на действител-
ността. Всички неща в потенция са Църква и са призвани за или към освещение. 
Съществуват области от действителността, които са буквално разложени, но 
в никакъв случай не са профанни. Творението е винаги сътворяване, на което 

18	 За	фазите	 на	Църквата	 общо	виж:	Καρμίρη,	 Ίωάννου,	Ή	 περί	 Έκκλησίας	 όρθόδοξος	 δογματικη	 διδασκαλία,	
Άθηναι	1964,	σ.	9	κ.έ.
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Църквата е образ.

Освен това е нужно да направим уточнението, че историческият характер на 
есхатологията не може да остава непроменен. С други думи, начинът на живот 
да остане през годините същият, както е бил в древните християнски времена 
– въпреки вопъла и желанието на протестантското пуританство за библейска 
чистота. Такива неща в историята не се случват. Едно е човек да очаква при-
шествието на Господа, Който да обезглави кесарите и кръвожадните потисници, 
и друго е да се подвизава в аскетически живот, за да извиси културата. Някои 
солунчани например, зашеметени от напрегнатото очакване на края на исто-
рията, вместо да работят, започнали да съзерцават света, нещо, което ап. 
Павел открито осъжда19. Активното усвояване обаче на околния свят от отци-
те на Църквата – къде в по-голяма, къде в по-малка степен – в много пунктове 
доведе до създаването на една огромна култура: музика, поезия, изобразително 
изкуство, архитектура, богословие, език, аскеза и т.н. Във всички тези неща 
монашеството допринесе изключително много, пък нека западните изследовате-
ли разказват, че то отричало културата. Освен това аскезата, като начин на 
живот, е диамантената страна на културата, начин на живот, който се мисли 
като творчество и поведение. Следователно Църквата, имайки като основа 
Евангелието, не приема културата на користта, на самохвалната власт, на си-
лата, на ненаситността, но в родилни болки произвежда култура и образование, 
които преобразяват културата на развалата в славата на Възкресението. Този 
път има винаги открити хоризонти и е динамично есхатологичен.

Все пак Православната църква, в своята диахрония и синхрония, отбелязва, че 
творческото движение на отворените хоризонти не се мисли без лечение на 
човешката природа. Животът на църковното тяло като общност от личности е 
par excellence терапевтичен посредством църковното богослужение. Единстве-
но чрез непрестанна аскеза и лечение човек може, сред родилни мъки и трудове, 
в един свят, който винаги се разкрасява и никога не отива към зло, да разбере и 
да приеме своята активна роля. Подсладено християнство не съществува. Тези, 
които небогословски говорят за етика, бележат пътя-движение на християн-
ството към две болезнени рани: а) те създават етика на властовата религия, 
лишена от първенството на очистването като лечение, и б) несъзнателно, но 
устойчиво се отклоняват към отвлечени идеологеми, имащи просто евангелска 
замазка. Така, след като изгонихме една непоносима етика от вратата, тя успя 
да влезе през прозореца с маската на комуналното. Все пак творческата есха-
тология е аскеза, възкресително видоизменяне, лечение, виждане. Казано накрат-
ко, без аскеза всяко виждане на бъдещето се оказва празнословна идеологема и 
превръща човека в хищен звяр на своето съвремие.

Превод: Светослав Риболов

19	 Срв.	2	Сол.	3:11.
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Момчил Методиев

държавна сигурност и  

посещението на патриарх 

максим в америка

През 1978 г. се провежда най-важното събитие в историята на българската 
църковна общност в Америка през комунистическия период. Това е посещението 
на българска църковна делегация, водена от патриарх Максим, в която са вклю-
чени също митрополитите Панкратий Старозагорски, Филарет Видински, Кали-
ник Врачански, протодякон Васил Велянов и проф. Тодор Събев. Това посещение 
е и едно от най-добре документираните събития в историята на Българската 
църква, като за него съществуват много и най-разнообразни информации. От 
една страна, това е официалната книга на Св. синод, чийто автор е протодякон 
Васил Велянов1. Книгата представя подробно основните моменти от посещени-
ето и без да е пропагандна, тя все пак подминава най-деликатните моменти в 
него. Значително по-голямо внимание заслужава официалната записка за посе-
щението, подписана от цялата църковна делегация. Като скандален може да се 
окачестви поверителният доклад, подписан от всички членове на делегацията с 
изключение на патриарха, който съдържа и доста критики към предстоятеля на 
Църквата. Посещението е следено много внимателно и от Държавна сигурност, 
в чиито архиви се съдържат донесения на двама от членовете на делегацията 
– агентите БОЙКО И ДАМяНОВ2, както и обобщителният доклад на Шесто уп-
равление на ДС. Един от преките резултати от тази бюрократична активност 
е полукриминалното отзоваване от Америка на Главиницкия еп. Симеон. Всички 
тези документи са показателни също така за различния подход към църковния 
живот от страна на конкретни архиереи, както и за начина на взимане и про-
карване на решенията в Св. синод. 

Посещението на патриарха в Америка се провежда в кризисен момент, когато 
българската църковна общност в Америка е раздирана от етнически и идеоло-
гически противоречия, стимулирани от често неадекватната държавна намеса. 
Конкретният повод е решението на еп. Кирил Йончев през 1977 г. да присъедини 
своята епархия към Православната църква в Америка (ПЦА), което поставя под 
въпрос цялата политика на българската държава към американската църковна 
общност до този момент. Както е известно, българската епархия в Америка е 
създадена през 30-те години, но още от самото начало в нея съществува разде-
ление между привържениците на БПЦ и на Македонската патриотична организа-
ция (МПО). Споровете временно са загърбени през 1947 г., когато Величкият еп. 

1	 Велянов,	Васил.	Патриаршеското	благословение	на	Акронската	и	Нюйоркската	епархии,	С.	1981	г.
2	 Агентурните	псевдоними	в	изложението	са	предадени	с	главни	букви,	тъй	като	това	е	техният	оригинален	
правопис	в	архивите	на	Държавна	сигурност.	Правописът	е	спазен	и	в	другите	цитирани	документи.	
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Патриарх Максим, 1971 г. (Пресфото БТА) 
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Андрей е избран от общините за митрополит на новата епархия. Изборът обаче 
не е приет от Св. синод, който под диктовката на комунистическата държава е 
принуден да прекрати контактите с митр. Андрей. Неговият избор е утвърден 
едва през 1963 г., но преминаването му към БПЦ е повод привържениците на МПО 
и крайно антикомунистически настроените църковни общини да се отделят в 
самостоятелна епархия, оглавена от архим. Кирил Йончев. Отначало той приема 
юрисдикцията на Руската задгранична църква, която го ръкополага за епископ, а 
през 1977 г. приема юрисдикцията на Православната църква в Америка, където 
получава титлата архиепископ на Питсбърг и на българския диоцез. През 1970 г. 
Московската патриаршия дарява автокефален статут на ПЦА, а БПЦ е една от 
малкото поместни църкви, които признават този статут. Междувременно през 
1969 г. е взето решението българската епархия в Америка да бъде разделена, а 
очевидната цел на това решение е реалната власт в епархията да бъде отнета 
от митр. Андрей. Седалището на едната епархия, ръководена от митр. Андрей, 
остава в Ню Йорк, но в нейния диоцез е включена само една църковна община. 
Всички останали общини преминават към новосъздадената епархия, чието седа-
лище се намира в малко известния американски град Акрон в щата Охайо. 

Положението не се променя съществено след смъртта на митр. Андрей (през 
1972 г.), когато за Нюйоркски митрополит е определен Йосиф (Диков), а за управ-
ляващ Акронската епархия – Главиницкият еп. Симеон. Неустановеният йерархи-
чен статут води до избухването на конфликт между двамата, като симпатиите 
на българската държава са насочени към еп. Симеон, докато митр. Йосиф се 
ползва с доверието на емиграцията. Една справка на Комитета по църковни въ-
проси от 1973 г. описва еп. Симеон като „добър общественик и масовик, добил 
популярност и признание сред вярващите българи”3. Така през 1978 г. българска-
та църковна общност в Америка се оказва разделена на три части (двете под-
чинени на БПЦ епархии в Ню Йорк и Акрон, и епархията на архиеп. Кирил Йончев). 
Същевременно БПЦ е в странното положение да признава автокефалния статут 
на ПЦА, но да не признава един от нейните архиереи – архиеп. Кирил Йончев. 
Резултат от тази непоследователна политика е засилването на центробежни 
тенденции сред някои български църковни общини и опитите за тяхното присъ-
единяване към ПЦА. Паралелно в този период се активизира и пропагандата на 
непризнатата „Македонска православна църква”. 

Посещението на патриарх Максим в Америка: различните 
гледни точки 

Целите и резултатите от посещението на българската църковна делегация 
са обобщени в официалната „Паметна записка”, адресирана „чрез министъра 
на външните работи г. Петър Младенов до председателя на Държавния съвет 
на НР България г. Тодор Живков”. Този документ, подобно на цялата официална 
синодална кореспонденция през комунизма, стриктно се придържа към обръщени-
ето „господин” до официалните държавни лица. Според документа посещението 
трябвало да „съдействува за укрепване единството сред българската емигра-

3	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	12,	а.	е.	795	
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ция” и да „повдигне нейния народностен и родолюбив дух”4. На отиване и на 
връщане от Америка българската делегация посещава Москва, където съгласува 
основните теми на разговорите и най-вече отношението към Православната 
църква в Америка и към архиеп. Кирил Йончев. По време на посещението, кое-
то  продължава от 1 септември до 12 октомври 1978 г., делегацията посещава 
всички църковни общини в САЩ и Канада, взима участие в епархийския събор на 
Акронската епархия, освещава храма и епархийския дом в Акрон, кръщава деца на 
български емигранти. Проведени са и срещи с местни духовници (предстоятеля 
на ПЦА архиеп. Теодосий, архиеп. яковос от Вселенската патриаршия, предста-
вители на Московската патриаршия), както и с политически и обществени дей-
ци (генералния секретар на ООН Курт Валдхайм, американски сенатори и др.). В 
рамките на посещението тримата митрополити и Тодор Събев провели и среща 
с архиеп. Кирил Йончев, на която той засвидетелствал добри чувства към Бъл-
гария и обещал да не предприема агресивни действия към общини на БПЦ.

В анализа си официалният доклад стига до заключението, че „само една малка 
част от българите в емиграция са редовни членове на църковните общини”. По 
отношение на народностния състав преобладават емигрантите от Македония, 
като старата генерация запазва българското самосъзнание, а сред младата се 
налага „ново – македонско национално самосъзнание”. В резултат на тези фак-
тори българската емиграция е подложена на силен „асимилационен процес”, ре-
зултат от което са тежненията към ПЦА. Уточнява се, че епархията на Кирил 
Йончев включва и доста емигранти, които запазват българското си национално 
съзнание.

Според доклада църковните общини изпитват недостиг на религиозна лите-
ратура, а изпращаната от Славянския комитет е с „неподходящ характер”. 
Докладът съдържа и завоалирани критики срещу антирелигиозната политика и 
кампанията за налагане на гражданските ритуали, предадени като мнение на 
българската емиграция, които 

„отправят обвинение за „тясната връзка между Църква и Държава” в нашата 
страна; зависимостта на Църквата – „притеснявана и ограничавана от държав-
ната власт”; „преобръщането на храмовете в музеи и забрана да се строят 
нови църкви”; „принудително въвеждане на новите обреди и наказателни мерки 
срещу вярващи граждани, които открито или дори скрито присъстват на бо-
гослужения и извършват религиозни служби”; „задължителното възпитание на 
подрастващото поколение в атеистичен дух”; „ограничаване подготовката на 
църковни кадри”; „прекалено политизиране на църковния печат” и др.”5. 

Това са мненията на емигранти, които са лоялни на БПЦ. За разлика от тях 
съществува ясно обособена антикомунистическа емиграция, която не признава 
БПЦ и настоява за създаване на „свободна църква”. По време на посещението 
тези емигранти организират и политически протести – демонстрацията в Ню 
Йорк била осуетена, защото патриархът приел и изслушал техните представи-

4 АМВнР,	ф.	10,	оп.	13,	а.	е.	359
5	 Пак	там
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тели, но след като делегацията отказала да отслужи панихида в памет на Ни-
кола Петков в Чикаго, те успели да организират „антикомунистическа манифес-
тация в гр. Торонто”. Докладът се спира и на „проблема една или две епархии”, 
като отбелязва, че като цяло този въпрос е „позабравен и затихнал” и само 
в някои конкретни общини (Ню Йорк, Торонто и Сейнт Луис) има ясно изразено 
желание за сливането на двете съществуващи епархии. В заключение докладът 
прави редица предложения за подобряване на положението в църковните общини, 
но внимателно избягва деликатните въпроси за броя на епархиите или за смяна-
та на архиереите6. 

За разлика от официалната информация поверителният доклад е адресиран по 
несвойствен за църковната кореспонденция начин – „до др. Любомир Попов, за-
местник-министър на външните работи и Председател на Комитета по църковни 
въпроси”. Този доклад, подписан от останалите членове на делегацията – мит-
рополитите Панкратий Старозагорски, Филарет Видински, Калиник Врачански, 
както и от прот. В. Велянов и Тодор Събев – акцентира върху по-деликатните 
моменти от посещението. Той започва по доста конспиративен начин: 

„Предвид особената важност на мисията (…) считаме за необходимо, ръководе-
ни от съзнанието за патриотичен дълг и отговорност за по-нататъшната съд-
ба на църковно-националното ни дело в чужбина, тясно преплетени с политичес-
кия живот – да споделим строго поверително още някои констатации, критични 
преценки и идеи за подобряване състоянието на църковните ни общини”7.

Докладът критикува цялото българско духовенство в САЩ и Канада, като из-
казва мнението, че  

„Засиленият процес на асимилация се дължи до голяма степен и на липсата на 
патриотична ревност, всеотдайност и умение на владици и свещеници да рабо-
тят за българското национално дело”. 

Централно място заема внезапният обрат в отношението към еп. Симеон, об-
винен, че поддържа „постоянна връзка” с реакционната емиграция, включително 
и с организаторите на опита за демонстрация в Ню Йорк. Със симпатия към 
„вражеските емигранти” се обяснява и фактът, че еп. Симеон е кандидатствал 
и получил американско гражданство. В този доклад дори се твърди, че еп. Симе-
он негласно, но достатъчно ясно подкрепя тежнението на част от общините 
в Акронската епархия към ПЦА. Макар и накратко, критиките в доклада не под-
минават и митр. Йосиф, за когото особено благосклонно се изказали „твърде 
изявени в антикомунистическата дейност български емигранти в Ню Йорк и 
другаде”. 

Предмет на остра критика са и агресивните стремежи на ПЦА, а в този кон-
текст обект на критика става и патриархът, пропуснал да превърне това в 
една от централните теми по време на визитата: 

6	 Пак	там
7	 Пак	там
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„Затова считахме, че официалното посещение, което (…) Българският Патриарх 
Максим направи на предстоятеля на Американската църква бе много благопри-
ятен момент за разискване в братска атмосфера тези въпроси – още повече, 
че в същата насока получихме пожелателен съвет и от някои руски църковни 
дейци. За съжаление ръководителят на нашата делегация не пожела да води с 
Американския митрополит Теодосий „никакви делови разговори”. Така се пропусна 
една добра възможност за изясняване на нашето становище и отстояване на 
църковно-националните ни интереси.

Същото се отнася и до умишлено пропуснатия от Светейшия Патриарх случай 
за разискване с предстоятеля на Американската църква „проблема епископ Кирил 
Йончев” (…) На връщане от северна Америка, когато минахме отново през Мос-
ква, където се срещнахме с Руския патриарх и негови сътрудници, те останаха 
изненадани, че ние изобщо не сме беседвали с представителите на Американска-
та православна църква по интересуващите ни общи проблеми”.

Отправени са критики и към цялостното поведение на патриарха: 

„Неохотата, с която Ръководителят на нашата делегация прие да се срещне със 
събралите се в Акрон свещеници от епархията, да разговаря с епископ Симеон 
по епархийски въпроси (от което последния изрази открит протест), да приеме 
бивши ръководители и сегашни членове на църковни настоятелства и пр., даде 
повод за изразяване на разочарование и недоволство”. 

За разлика от официалната информация поверителният доклад категорично нас-
тоява да се съхрани дотогавашното разделение на двете български епархии и 
предлага да „се неутрализират всячески опитите за създаване на една епархия, 
чрез която могат да се подсилят позициите и възможностите за дейност на 
активната антикомунистическа емиграция”. В заключение докладът предлага 
едновременното отзоваване на двамата архиереи, като особено остро е отно-
шението към еп. Симеон: 

„Години наред у нас бе гласувано пълно доверие на архимандрит, по-късно епископ 
Симеон. Всячески му се помагаше. За съжаление сега мнозина (в това число и 
ние) изразяват разочарование от него и констатират, че са с излъгани надежди. 
Би било полезно – с такт и умение – да се уреди завръщането на епископ Си-
меон в Родината… Своевременно да се подбере подходящо лице за „управляващ 
Акронска епархия”.8 

Мненията срещу еп. Симеон и патриарха са подсилени от докладната записка 
на програмния директор на националното радио Румен Попов, пътувал заедно 
с делегацията. Той остро критикува цялата организация на посещението от 
страна на еп. Симеон, обвинен в проамерикански и антибългарски пристрастия. 
Всички срещи на патриарха били с „български емигранти, със солидни финансови 
възможности”. Патриархът не само не отказал тези срещи, но въпреки несъгла-
сието на българския посланик кръстил племенницата на емигранта Игнат Канев, 

8	 Пак	там
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„която не е осиновена и няма разрешение от майката и бащата, които са в 
България”. Единствените добри думи в тази „информация” са казани по адрес на 
митрополит Панкратий, направил добро впечатление на автора. 

Както може да се очаква, посещението е внимателно проследено и анализирано 
от Първо главно и Шесто управление на Държавна сигурност. След неговото 
приключване резидентурата във Вашингтон информира, че американският Дър-
жавен департамент е бил учуден от „необичайно високото ниво”, при което е 
минала визитата. По-интересни обаче са донесенията на някои от агентите 
на Държавна сигурност, членове на делегацията. На 26 октомври 1978 г. агент 
БОЙКО оценява пред водещия си офицер Иван Димитров посещението като 
„празник”, но същевременно дава израз на крайно отрицателното си мнение за 
еп. Симеон, който е успял да отчужди емиграцията и тя в момента изцяло зас-
танала зад митр. Йосиф. 

Зад псевдонима БОЙКО се крие най-приближеният до държавата в този период 
митрополит на БПЦ, Панкратий Старозагорски, вербуван от Шесто управление 
на Държавна сигурност на 24 юни 1971 г.9. Показателно за неговата важност 
като агент е, че водещият му офицер, Иван Димитров, е един от заместник-
началниците на Шесто управление. Архивите на Държавна сигурност съдържат 
още много донесения на БОЙКО, някои от които в бъдеще се оказват решаващи 
за съдбата и на други български архиереи в Америка. В качеството си на предсе-
дател на Отдела за икуменическо-миротворна дейност и междуцърковни връзки 
на БПЦ през 70-те и 80-те години митр. Панкратий се превръща в алтернативен 
център на властта в Св. синод и в предвестник на църковния разкол от начало-
то на 90-те години. 

Автор на другото донесение за посещението в Америка е агент ДАМяНОВ, 
който на 2 ноември 1978 г. предава своите впечатления на своя водещ офицер 
Вутов. Това донесение е концентрирано много повече върху проблемите с вра-
жеската емиграция и върху опитите за създаване на свободна църква в Ню Йорк. 
Донесението не съдържа лични квалификации по отношение на конкретни бъл-
гарски духовници, но в архивите на ДС са запазени редица други донесения, от 
които става ясно, че агент ДАМяНОВ също е бил сред влиятелните сътрудници 
на Държавна сигурност в църковните среди. 

Една справка от 1963 г. уточнява, че агент ДАМяНОВ е привлечен за сътрудник 
на 30 октомври 1952 г. като преподавател в Духовната академия. В този период 
донесенията му имали „информативен характер”, но през 1954 г. контактът с 
него е бил прекъснат, защото в църковните среди бил подозиран във връзка с 
ДС. Контактът е подновен през 1955 г., а в следващите години ДАМяНОВ си 

9	 Според	настоящия	закон	за	досиетата	имената	на	нещатните	сътрудници	на	Държавна	сигурност	могат	да	
бъдат	оповестявани	само	от	действащата	Комисия	по	досиетата.	Това	е	причината,	поради	която	редица	нови	
изследвания	върху	Държавна	сигурност	търсят	косвени	начини	за	оповестяване	на	техните	имена,	въпреки	че	
често	в	архивите	са	посочени	името,	псевдонимът	и	статутът	на	конкретен	човек	в	системата	на	ДС.	Самолич-
ността	на	агент	БОЙКО	и	датата	на	неговото	вербуване	са	предадени	от	свещ.	Янко	Димов,	който	очевидно	е	
имал	достъп	до	неговото	досие.	Виж	Димов,	Я.	свещ.	д-р,	Не си прави кумир (Очерци за български църковни 
дейци),	Враца,	Полипринт,	1992	г.,	с.	187
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спечелва доверието на духовенството. За това спомогнало и решението му през 
1960 г., когато Синодът въвежда изискването преподаватели в Академията да 
бъдат само духовници, да замине да работи като учител в Семинарията на гара 
Черепиш. Ограничението за светските лица е отменено през 1962 г. и той е 
възстановен на работа в Духовната академия. През 1963 г. ДАМяНОВ е смятан 
за човек, който се ползва с благоразположението на патриарха и с доверието на 
висшето духовенство, и е оценяван като перспективен кадър както в средите 
на Църквата, така и от самата Държавна сигурност. Цитираната справка е 
писана по повод изпращането му на икуменически стаж към Световния съвет 
на църквите през 1963 г.10. 

Като преподавател в Духовната академия, Тодор Събев е един от първите цър-
ковни дейци, които се възползват от възможностите, предоставени от член-
ството на Българската църква в икуменическото движение. В следващите го-
дини неговата кариера продължава да се развива успешно и през 1979 г. той е 
избран за заместник-генерален секретар на Световния съвет на църквите. 

Въз основа на всички тези данни, а най-вероятно и на други донесения, на 30 
ноември 1978 г. началникът на Шесто управление на ДС Петър Стоянов изготвя 
обобщен доклад за визитата, в който обект на основната критика е еп. Симеон, 
подозиран, че работи за американските специални служби. Разкритикувани са и 
двамата български архиереи в Америка, които търсели подкрепата на „вражес-
ката емиграция” в разрешаването на личните си противоречия. Неприятно впе-
чатление направило „слабото представяне” на патр. Максим, който закъснявал 
и не винаги бил подготвен за срещите. По-интересни са критиките от полити-
ческо естество към патриарха – едното му провинение е, че демонстративно 
скъсал снимката от срещата му със съветския посланик в Отава. Другото се 
състои в това, че още при стъпването си на американска територия наредил да 
му събират всички материали, в които го обвиняват, че е комунист, за да може 
след това да ги използва като аргумент срещу своите противници в София и 
като средство, с което да се противопостави на държавния натиск11. 

За разлика от Държавна сигурност оценката на Комитета по църковни въпроси 
за посещението е по-скоро положителна12. Комитетът препоръчва визитата да 
бъде обсъдена от Синодалната комисия по въпросите на българското православ-
но дело в Америка, Канада и Австралия в присъствието на митр. Йосиф и еп. 
Симеон. Обсъждането е проведено на 13 декември 1978 г. и в него освен двамата 
архиереи участие взимат митрополитите Пимен, Панкратий, Филарет и Калиник. 
Комисията констатира, че положението в двете епархии е „общо взето добро”, 
и прави редица конкретни препоръки за подобряване на тяхното състояние13. 
Заседанието формално не се занимава със съдбата на еп. Симеон, тъй като тя 
е решена на друго място. 

10	 Архив	на	ПГУ,	ДС,	ф.	4,	оп.	8,	а.	е.	22.	Идентични	данни	се	съдържат	и	в	справката	за	същия	агент	от	1959.	
Виж:	Архив	на	ПГУ,	ДС,	ф.	4,	оп.	5,	а.	е.	38
11	 Архив	на	ПГУ,	ДС,	ф.	4,	оп.	5,	а.	е.	111
12	 Пак	там
13	 	Пак	там
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Положението на еп. Симеон се влошава допълнително в края на 1978 г., когато 
българската църковна община в гр. Лорейн официално изявява желание да премине 
към ПЦА. Опасността е временно преодоляна на проведеното на 26 ноември 1978 
г. общо събрание, на което 25 души подкрепили искането, а 38 гласували против14. 
Кризата обаче е показателна за спадащия авторитет на еп. Симеон в Акронска-
та епархия и неспособността му да възпре центробежните тенденции в нея. 

Съдбата на еп. Симеон е решена на проведените на 12 и 16 декември 1978 г. за-
седания в Комитета по църковни въпроси, от които са запазени стенографските 
протоколи. На тези съвещания присъстват представителите на Комитета по 
църковни въпроси Любомир Попов (председател) и Христо Маринчев (началник на 
отдел), както и главният секретар на Славянския комитет Иван Николов. Като 
присъстващи са посочени и Мусаков (очевидно става дума за Антон Мусаков – в 
този момент заместник-началник на Шесто управление на ДС, Петър Петров 
(от протокола става ясно, че той също е служител на ДС, без да се уточнява 
на кое управление) и Румен Тошков (позицията му също не е ясна, но текстът 
създава впечатление, че е работил в българското посолство във Вашингтон)15. 
На второто заседание участие взима и Любен Гоцев, в качеството му на на-
чалник на отдел за Западна Европа и Америка в Министерството на външните 
работи. 

Двете съвещания са председателствани от Любомир Попов, а като основен се 
очертава въпросът за бъдещето на двете епархии в Америка и съдбата на два-
мата архиереи. Като цяло доминира мнението за необходимостта от обедине-
нието на двете епархии, но едва когато българската държава успее да изолира 
„вражеските емигранти” в Ню Йорк. Това мнение е най-активно защитавано от 
Любомир Попов и до голяма степен от Христо Маринчев, а сериозни резерви към 
него имат представителите на Държавна сигурност и особено Антон Мусаков. 

Любомир Попов също така се опитва да защити еп. Симеон, но прави уговорка-
та, че „ако има други съображения, които налагат той да се върне, тези, които 
имат право – да действат”. Съдбата на епископа обаче е решена от предста-
вителите на Държавна сигурност, които вече изпитват дълбоко съмнение в 
неговата лоялност. Най-крайно е мнението на Петър Петров: 

„Моето дълбоко мнение по отношение на Симеон е, че той е минал в услуга на 
чуждите разузнавателни служби. Този човек с неговото поведение, с неговите 
действия е един мръсник. 

Последен въпрос – докога ще имаме църкви и ще отиваме към американската 

14	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	13,	а.	е.	362
15	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	13,	а.	е.	496.	Споменатият	Тошков	най-вероятно	е	бъдещият	началник	на	българското	
разузнаване	веднага	след	10	ноември	1989	г.	Румен	Тошков.	В	своите	мемоари	Любомир	Попов	отбелязва,	
че	по	време	на	мандата	му	като	посланик	във	Вашингтон	в	средата	на	70-те	години	като	консул	в	посолството	
работи	Румен	Тошков,	който	„по-късно	премина	в	разузнаването	и	завърши	службата	си	като	началник	с	чин	
генерал”.	Виж.	Попов,	Любомир.	Един посланик разказва…	Колибри,	С.,	2009,	с.	289	



58

Християнство и история

православна църква. (…) Хората си имат планове и работят целенасочено. Ние 
на колегиална основа няма защо да им се сърдим. Лошото е тук времето, което 
сме пропуснали. Със средствата на разведката да се потърсят такива личнос-
ти по посока на разлагане на емиграцията”16.

Единственият открит въпрос е как решението за отзоваването на еп. Симеон 
да бъде прокарано в Св. синод, а показателен за търсените варианти в това 
отношение е диалогът между Л. Попов и Мусаков: 

„Попов: Сега в момента Панкратий и Каленик са в Прага на съвещанието. Как-
вото можем да проведем чрез тях, ще го проведем. Ние трябва да решим (в 
понеделник трябва да зная какво да говоря с тях). На тях няма да казваме, че 
задържаме Симеон, версията ще бъде, че се е разболял. Какво ще кажат на пат-
риарха на заседанието?...

Мусаков: На тези хора никаква информация не трябва да се дава, защото там ще 
стане авария. Трябва бързо да решим. Едно оставане на Симеон е свързано при 
всички случаи с този, който ще отиде там и кога ще отиде... (…) Ние трябва да 
видим как точно да му се поднесе от неговите хора (на патриарха) (…) и тогава 
Комитетът [по църковни въпроси] да каже „не възразяваме, правилно е вашето 
становище. Хубаво е”. 

В съответствие с взетите решения еп. Симеон е задържан в България и повече 
никога не се връща в Америка като управляващ Акронската епархия. Неговото 
„изчезване” в следващите няколко месеца провокира множество слухове, а нак-
рая привлича и интереса на американската държава. На 18 април 1979 г. посланик 
Реймънд Гартхоф провежда специална среща по този въпрос с Любен Гоцев в 
Министерството на външните работи. Посланикът иска информация за съдба-
та на еп. Симеон и изтъква, че от момента на неговото завръщане в България 
в края на 1978 г. никой не знае какво се случва с него. С аргумента, че той е 
американски гражданин, посланикът заявява, че никой не може да забрани на еп. 
Симеон да поддържа връзки с посолството на САЩ. Както може да се очаква, на 
срещата Любен Гоцев отговаря, че въпросът е от компетенциите на Комитета 
по църковни въпроси, но се ангажира да предостави допълнителна информация17. 
Любен Гоцев информира за този разговор Комитета по църковни въпроси, а от 
своя страна на 3 май 1979 г. Любомир Попов му изпраща бележка, в която се 
казва:

„Реши се Вие да дадете този отговор на г-н Гартхоф – не като го повикате в 
М-вото, а при „случайна” среща на прием. Нека това да бъде скоро”.

Преписката по този въпрос, поне в МВнР, е окончателно приключена на 9 май 
1979 г., когато Гоцев поставя резолюция, че указанието е било изпълнено по вре-
ме на прием в посолството на Чехословакия. Тогава на посланик Гартхоф е била 
дадена следната информация: 

16	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	13,	а.	е.	496
17	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	13,	а.	е.	556
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„Епископ Симеон е получил сърдечни смущения, което е наложило да му се окаже 
медицинска помощ и да остане на лечение в НР България. Същият продължава 
своето лечение и почивка. Въпросът за неговото пътуване до САЩ е негов личен 
проблем и ще бъде решен от него. Що се отнася до назначаването му на съот-
ветните длъжности в Св. Синод, въпросът е изключително от компетенцията 
на синода и доколкото касае него е също и негов личен въпрос”18. 

Подробностите какво точно се е случило с епископа през тези месеци ще ста-
нат известни едва при отварянето на архивите на Държавна сигурност или 
когато той напише своите мемоари. Може с голяма степен на достоверност 
да се предположи, че еп. Симеон внимателно е бил проверен какви са неговите 
политически убеждения. Той очевидно успява да убеди компетентните служби в 
своята лоялност, тъй като малко след това българската държава прави хитър 
ход, с който едновременно задоволява интереса на американската страна и ком-
прометира изцяло еп. Симеон в очите на българската емиграция. Следващите 
събития и реакцията на емиграцията по този въпрос са описани в една инфор-
мация на Комитета по църковни въпроси от 22 юли 1979 г.:

„След отзоваването на владиката Симеон и самоволното му завръщане в Ню 
Йорк се създаде теоретична възможност за ново разцепление и основаването 
на конкурентна „Българска Независима църква”. Но поради липсата на престиж 
сред значителна част от българската емиграция и компрометирането на Си-
меон за връзките му с отявлени агенти на чужди служби, силно антибългарски 
настроени, най-вероятно е той да бъде принуден да се оттегли от активна 
духовна дейност. (…) Спокойното поведение от страна на българските власти 
по отношение на Симеон по време на престоя му в България и въздържаната 
реакция на Синода след самоволното му заминаване за Ню Йорк, го поставиха в 
изключително неблагоприятна светлина и нанесоха такъв удар върху престижа 
му, от който той трудно би могъл да се съвземе19”. 

По всичко изглежда, че „самоволното” завръщане на еп. Симеон в Ню Йорк се е 
случило между началото на май и средата на юли 1979 г.20, а в същия период е 
било взето решение и за изпращането на еп. Дометиан за управляващ Акрон-
ската епархия. Завръщането на еп. Симеон в САЩ е било представено по такъв 
начин, че е станало невъзможно той да оглави „Свободната” или „Независима” 
българска църква. Много скоро след това еп. Симеон е назначен за управляващ 
църковните общини в Западна Европа, а след това и за митрополит на Западно-
европейската епархия на БПЦ.

Документите от следващите години показват задоволството на държавните 
институции от положителното решаване на кризата от 1978 г., тъй като от-

18	 Пак	там
19	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	13,	а.	е.	555
20	 В	официалната	биография	на	митр.	Симеон	е	посочено	само,	че	„на	11.05.1979	г.	той	се	завръща	в	Ню	
Йорк,	САЩ”,	 без	 да	 се	 уточнява	в	 какво	качество	 се	е	върнал	в	САЩ.	 (Виж.	Цацов,	Б.	Архиереите на БПЦ 
(Биографичен сборник).	Принцепс,	Русе,	2003	г.,	с.	97.).	Същевременно	в	биографията	на	митр.	Дометиан	е	
отбелязано,	че	„от	1.03.1979	г.	еп.	Дометиан	е	управляващ	българската	Акронска	епархия	в	САЩ”	(Пак	там.	с.	
91).	
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зоваването на еп. Симеон за известно време парира центробежните тенденции 
в Акронската епархия. Новоназначеният управляващ на тази епархия, еп. Доме-
тиан, успява да установи добро сътрудничество с митр. Йосиф (Диков), като 
същевременно съхранява доброто мнение за себе си и на влиятелните духовни 
и светски лица в София. Това продължава да бъде така до началото на 1983 г., 
когато еп. Дометиан е сполетян от съдбата на еп. Симеон – той също е от-
зован, след като в официален доклад на митр. Панкратий от 1982 г. е дадена 
унищожителна оценка за неговото управление. Като цяло следващите години от 
историята на българската църковна общност в Америка могат да бъдат обоб-
щени като период на относително равновесие между „вражеската емиграция” и 
българската държава. Помирение с архиеп. Кирил Йончев обаче никога не успява 
да бъде постигнато и дори след смъртта му през 2007 г. неговата епархия оста-
ва в рамките на Православната църква в Америка. Епизодът с посещението на 
патриарха в Америка и отзоваването на еп. Симеон е важен и от гледна точка 
на църковния живот вътре в страната, тъй като е показателен за разположе-
нието на силите в Синода и за начина, по който държавата успява да прокара 
решенията си в него. 

Статията е част от изследването Православната църква и комунистическият 
режим в България, което предстои да бъде публикувано до края на 2009 г.  
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Николай Н. Глубоковски (1863–1937) е руски богослов, библеист и църковен историк, про-
фесор, доайен на академичното богословие в България, автор на около 40 книги и множе-
ство статии. 
От 1894 г. е професор по Свещено писание на Новия завет в Санктпетербургската ду-
ховна академия. Публикува в различни църковни и светски периодични издания, а oт 1905 
до 1911 г. e редактор и автор на множество статии в първата Православна богослов-
ска енциклопедия, започната от Лопухин. От 1909 г. е член-кореспондент на Император-
ската академия на науките и на Императорското православно палестинско общество. 
Почетен член е на редица научни общества и църковни братства, сред които Киевска-
та, Казанската и Московската духовна академия, Московският и Петроградският архео-
логически институт и други. От 1916 г. е заслужил професор на Санктпетербургската 
духовна академия.
Поради опасност от разправа и невъзможност да продължи дейността си на църковно-
богословското поприще проф. Глубоковски напуска Съветска Русия през 1921 г. Известно 
време пребивава във Финландия и в Германия, чете лекции в Прага и Белград. 
През 1923 г. проф. Глубоковски се заселва в България и още същата година е избран за 
един от четиримата професори в новооснования Богословски факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски, в който преподава до смъртта си Св. писание на 
Новия завет. 
Проф. Глубоковски е бил и един от инициаторите за създаването през 1925 г. на Правос-
лавния богословски институт „Св. Сергий” в Париж, където също е чел лекции по Св. пи-
сание на Новия завет. През 1929 г. е избран за член-кореспондент на Българската ака-
демия на науките.
Проф. Глубоковски е участвал в различни междухристиянски конференции. На Първата и 
Втората икуменическа конференция (съответно през 1927 в Лозана и 1937 г. в Единбург) 
участва в българската църковна делегация. 
Умира на 18 март 1837 г. в София.

Николай Никанорович Глубоковски

същността на  

православието
1

Въпросът за същността на православието няма догматически утвърден от-
говор. В своята всеобхватност той допуска многообразни осветлявания, а по 
отношение на инославния Запад може да се твърди дори без риск от липса на 
деликатност, че изглежда там най-малко го познават, макар и да го мислят за 
най-древното християнско изповедание. Това е причината да смятаме, че за пра-
вославния богослов, като частно лице, е уместно разясняването на този въпрос 
от гледна точка на същността на неговото съдържание, както и с цел отстра-

1	 Първоначално	този	текст	е	писан	за	американското	списание	The Constructive Quarterly	и	е	публикуван	там	
(Vol.	I,	No.	2:	June	1913,	p.	282-305)	в	превод	на	английски	от	магистъра	по	богословие	и	професор	в	Кралска-
та	колегия	в	Лондон	Н.	В.	Орлов.	На	руски	език	е	публикуван	в	списанието	на	Санктпетербургската	духовна	
академия	Христианское чтение	(1914,	януари,	с.	3-22),	както	и	отделно:	Глубоковский, Н. Православие по его 
существу,	СПб,	1914.	Настоящият	превод	е	извършен	по	преиздадения	текст	в	сп.	Церковь и время	(1991,	№	
1,	с.	3-18)	с	частично	отразяване	на	бележките	на	руския	редактор	(бел.	прев.).
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няване на множеството предубеждения във връзка с него – особено на Запад.

Що се отнася до богослужението, където – по силата на общението им в Лич-
ността на Иисус Христос – се проявява най-вече животът на вярващите, либе-
ралното протестантство в лицето на известния професор Адолф Харнак в Das 
Wesen des Christentums2 заявява, че при православните се наблюдава само обик-
новено мърморене (murmeln) на стереотипни възгласи и молитви. Други виждат 
в православието своеобразен римокатолически ритуализъм, докато – в същото 
време – самите римокатолици упорито подозират православните в не съвсем 
достатъчна почит към Божията Майка. Те смятат, че почитанието, което пра-
вославните отдават на Пресветата Дева, е по-малко дори от онова, което 
следва да се отдава на светците. Така православното учение се свежда до 
неподвижно съхраняване на разни традиционни догматически формули, символи и 
вероопределения, които не са получили рационално обяснение и имат само подра-
жателна схоластическа обработка, докато на практика – едва ли не на всички 
нива – като че ли господства суеверието.

Отделните аспекти се тълкуват в не по-малка степен различно. И днес мо-
жем да чуем3, че едва ли не по римокатолически образец в православието бра-
кът е неразтрогваем и развод се допуска единствено по диспенсация4, като 
по този начин последващият брачен съюз на разведените се превръща в един 
вид двоебрачие. Църковното устройство се рисува или като някакъв папистки 
йерократизъм (такъв виждат в Константинополската патриаршия), или като 
явен цезаризъм – при господство на светската власт (чрез оберпрокурора на 
Св. синод в Русия5). За засилването на подобни недоразумения и извращения в 
последно време особено способства и религиозната пропаганда на граф Лев 
Толстой6. За него на Запад са склонни да мислят, че – било то в положителен 
или в отрицателен аспект – той е продукт на руското православие, за което 
и съдят в съответствие с неговия частен случай, приписвайки по този начин 
на православието най-лошото от толстоизма, и подчертават, че отлъчвайки 
от Църквата граф Толстой, православието сам е отхвърлило добрите черти у 
толстоизма. В действителност всичко това не е вярно и в случая с Лев Толстой 
православните справедливо могат да перифразират думите на евангелиста (1 
Иоан. 2:19) във варианта: „той не от нас излезе и не беше наш”, тъй като не 
познаваше православието нито в историята, нито в действителността и не 

2 Същността на християнството	(бел.	прев.).
3	 Например	в:	Lacey,	T.	A.	Marriage in Church and State,	London,	1912.
4	 Разрешение,	давано	само	в	изключителни	случаи	(бел.	прев.).
5	 Представител	на	държавния	глава	в	Св.	синод	на	Руската	църква	след	премахването	на	статута	 	на	патри-
аршия	(през	1700	г.)	по	решение	на	император	Петър	І	Велики	(1672–1725).	Длъжността	е	въведена	през	1722	
г.	Основната	функция	на	оберпрокурора	е	да	докладва	за	дейността	и	решенията	на	Синода.	В	правомощията	
му	обаче	влиза	и	правото	да	налага	вето	върху	изпълнението	на	синодни	решения,	които	бъдат	сметнати	за	
незаконни	(бел.	прев.).
6	 За	взаимните	отношения	между	писателя	граф	Лев	Николаевич	Толстой	(1828–1910)	и	Руската	православ-
на	църква	виж:	ПреП. иоаНН кроНштадтский Ответ пастыря Церкви Льву Толстому на его „Обращение к духовен-
ству”,	СПб,	1903.	Още	по	темата	от	същия	автор: Против Толстого, еретиков и сектантов нашего времени и 
раскольников,	СПб,	1902;	По поводу отпадения от Православной Церкви графа Л. Н. Толстого,	Мисионерское 
обозрение,	1904,	с.	569	сл.;	О душепагубном еретичестве графа Л. Н. Толстого,	СПб,	1905	и	др.	Срв.:	соловьев, 
в. Письмо к Л. Толстому: О воскресении Христа,	Путь,	5/1926,	с.	97-99	(бел.	прев.).
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го преживя с вътрешно вникване и сърдечно подчиняване, а своите религиозни 
търсения хранеше с популярния и груб критически либерализъм, като ги обосно-
ваваше с принципите на автономния рационализъм. Всички стихии у Толстой са 
чужди на православието и ни най-малко не го отразяват. На Запад обаче свик-
наха да гледат на православието в толстоистки аспект, отнасяйки се към него 
с подозрение или с пренебрежение, а понякога дори и с явното му осъждане като 
царство на религиозния мрак и нетърпимата тирания.

I

Така описаното положение се задълбочава от факта, че вследствие от различни 
причини Западът се оказва крайно затруднен в непосредственото изучаване на 
православието, към което не привлича и лошата му репутация. В качеството 
на ориентир обикновено се търсят, по типично западен маниер, някакви „пра-
вославни символически книги”. От подобна гледна точка обаче паметниците на 
православното Учение на вярата се оказват доста разтегливи в догматичес-
кото си единство и не предоставят точни определения за самата същина на 
православието. То не разполага с разработени и санкционирани формулировки, 
които да изразяват отличителната му същност сама по себе си и в сравнение 
с останалите християнски изповедания. Ето защо като обща характеристика 
на православието обикновено се приемат и приспособяват отделни общоизвест-
ни сентенции, употребявани и понякога защитавани и от самите православни. 
На практика обаче по този начин само се внасят нови недоразумения, като 
вътрешното бива сподавяно от външното и изопачавано под въздействието на 
това насилие.

Такова е и най-ширещото се убеждение – че православието е някаква особе-
на националистическа форма на християнството, в която то получава както 
национално ограничаване, така и националистическа изключителност, когато, 
затворено в рамките на конкретна националност, присвоява права на някакво 
особено обладаване и необходимо посредничество в получаването и раздаването 
на християнските блага. Като опора на такива схващания служат общоприети 
дори у православните хора названия от типа на Гръко-източно православие или 
пък Източна гръко-руска църква. Повече от ясно е, че епитетите тук отбеляз-
ват единствено отличителни свойства на предмета, поради което се придобива 
и представата, че православието е нещо „гръко-източно” или пък „източно-гръц-
ко-руско”. Повече от ясно е, че в подобни словосъчетания националистическият 
момент е ако не единствен, то със сигурност доминира.

Не трябва обаче да отричаме, че в полза на горното съществуват както ис-
торически оправдания, така и фактологическа подкрепа. Гръкоезичната Визан-
тийско-Константинополска църква има изключителни заслуги, що се отнася до 
съхраняването на православието във всички негови характеристики и за спася-
ването му от унищожаване и поглъщане. На нея сме задължени за това, че сред 
тежките и страшни исторически превратности православието не е погинало 
под мюсюлманския гнет, както и че не се е поддало на натиска на инославна-
та пропаганда – особено от страна на католицизма, който отдавна и усилено 
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се стреми към пълно владеене на Изтока. Исторически погледнато, гръцкият 
национализъм се слива с православието, като го огражда със самото си са-
мосъхранение и на свой ред намира в него необходимата духовна основа за 
своята собствена самобитност. Православието и елинизмът се обединяват в 
тясна взаимност, поради което с първото започва да се окачествява второто 
и обратно. Християнският елинизъм осъществява и развива този съюз именно 
в духа на национализма. Религиозният момент е фактор в националните стре-
межи, подчинява се на тях и съвсем не само и единствено у фанариотите се 
обръща в обслужване на панелинистични мечтания. Същите се вплитат дълбоко 
в религиозно-православната стихия, като  придават своя собствен колорит и 
предоставят достойнството и правата на етнарх7 по отношение на християн-
ските народи от Изтока на почитания като жив и одушевен образ на Христос 
(Матей Властар през ХIV век в Синтагма) Византийски патриарх. В резултат 
от това цялото духовно превъзходство на християнството изглежда принад-
лежност на елинизма, която всички останали могат да възприемат само вто-
рично. За православието това означава, че то изцяло се съдържа в елинизма и 
се разпределя от него, под негово владичество и контрол. В това отношение 
високообразованият Григорий Византиец (или Византийски – по месторождение 
от Константинопол, който от 1860 г. е Хиоски митрополит, а умира през 1888 г. 
като Ираклийски митрополит) категорично настоява, че „мисията на елинизма 
е божествена и всемирна”. Оттук са и изконните, и непреставащи претенции 
на елинизма за изключително върховенство в православието като негов прите-
жател и подател. Според първия отговор до тюбингенските богослови (15 май 
1576 г.) на Константинополския патриарх Йеремия II (1536–1595 г.), който говори 
в качеството си на приемник (διάδοχος) на Христос, гръцката „света Божия 
Църква е майка на църквите8 и по Божия благодат е първенствуваща в знанието, 
неукоризнено се хвали с чистотата на апостолските и на отеческите постано-
вления и – бидейки нова – е стара по православие и е поставена за глава” (из Въ-
ведението), поради което „всяка християнска църква е длъжна да свещенодейс-
тва като нея”, т.е. като Гръко-Константинополската църква (из Глава 13)9. По 
отношение на православието в Константинопол винаги е имало тенденция към 
църковен абсолютизъм. На развитието на националните автономни църкви ни-
как не се е гледало с добро око и те съвсем не са били признавани – дори и при 
формално йерархическо равенство. Византийско-константинополският елинизъм 
отказва подкрепа на национално-християнската самостойност и при източните 
патриаршии, като по всякакви начини се опитва да отстоява своята управлен-
ско-йерархична хегемония в борба против националната независимост на Да-

7	 Водач	(вожд)	на	даден	народ	(бел.	прев.).
8	 Употребеният	тук	от	проф.	Глубоковски	израз	„матерь	Церквей”	би	следвало	по-точно	да	се	преведе	като	
църква	майка	(η	μήτηρ	έκκλησία),	тъй	като	майка	на	църквите	(η	μήτηρ	τών	έκκλησιών)	в	собствен	смисъл	е	
само	Йерусалимската	църква	(бел.	прев.).
9	 За	подробности	относно	тази	кореспонденция	виж:	Флоровски, Г. Патриарх Йеремия ІІ и лутеранските бого-
слови	–	Във:	Флоровски, Г. Християнство и култура.	С.,	2006,	с.	167-182.	Подробна	история	на	протестантско-
православните	отношения	от	Реформацията	до	началото	на	ХХ	век	–	в	студията	на	същия	автор	Православна-
та църква и стремежът за християнско единство (ХV – нач. на ХХ век)	–	Пак	там,	с.	189-272	(бел.	прев.).
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маск (съответно Антиохия) и Йерусалим10. В Константинопол с далеч не голяма 
готовност се съгласяват (едва в края на ХVI век) със самостоятелността на 
Руската църква и въобще не се примиряват с автокефалията на Еладската архи-
епископия (от средата на ХIХ век), а в отношението си към Българската правос-
лавна църква дават воля на националистичната си нетърпимост до степента 
на църковния разрив, като я обявяват изцяло „под схизма” (16 септември 1872 
г.). Достоен за истинско учудване е фактът, че тъкмо пионерите на крайния 
църковен национализъм отричат национално-църковните стремежи на другите и 
дори провъзгласяват новоизмислена от тях ерес под името филетизъм11!

Така обрисуваният в най-общите му черти елинистичен национализъм се покрива 
почти изцяло с православието, при което то се превръща в нещо като национа-
листично изповедание – в качеството му на източно и по-точно на гръцко-руско 
изповедание. Това обаче е чисто историческо, обусловено от други неща явление. 
То не изчерпва православието, а само го приспособява в рамките на определени 
националноисторически форми. Това пък, на свой ред, е свидетелство, че в същ-
ността си православието стои много по-високо от всякакви външни обстоятел-
ства. Същите то не унищожава насилствено, но ги одухотворява и вътрешно 
ги преобразува. Това бива провъзгласявано дори от самия византийскоцърковен 
елинизъм. Църковното господство се оправдава със задължението на елинизма 
да се грижи за доброто устройване и развитие на поместните православни 
църкви. Така Константинополската патриаршия, чийто предстоятел – от вре-
мето на патриарх Йоан IV Постник (582–595) – се титулува като вселенски 
(οἰκουμενικός), в подкрепа на своето върховенство се позовава пряко единстве-
но на майчинската си загриженост по отношение на по-младите сестри-църкви 
и дъщери-църкви, без да изтъква прерогативи от национален характер, макар 
последните на практика да господстват – почти или изцяло. Православието 
прониква и вдъхновява християнския елинизъм, но не му принадлежи напълно по 
силата на някаква собственост, свързана с изключителни права. Ето защо и ос-
таналите православни народи не виждат в случая някакъв неразтрогваем съюз, 
двете страни в който са неразделни дотолкова, че да страдат заедно в еднак-
ва степен. Така във връзка с изправянето на славянските богослужебни книги 
по техните гръцки образци старите руски църковници, стигнали по-късно до 
истински разкол, не се стесняват (през ХVIII век) да твърдят, че при гърците 
православието малко нещо се е „поразклатило” и е станало някак „пъстро”, но 
по-късно (през 40-те години на ХIХ век) си търсят архипастир именно изсред 
гърците за образуването на своята Белокриницка йерархия12.

Вече е ясен изводът, че в същността си православието нито се покрива с наци-

10	 Паството	и	на	двете	църкви	е	почти	изключително	от	арабски	произход,	но	висшият	клир	в	продължение	на	
векове	е	бил	от	гръцки	произход.	Това	положение	се	запазва	и	до	днес	в	Йерусалимската	патриаршия,	докато	
Антиохийската	(със	седалище	в	Дамаск,	Сирия)	вече	е	напълно	арабизирана	(бел.	прев.).
11	 Желанието	на	автора	да	защити	Българската	църква	от	обвинението	в	ерес	не	трябва	да	обърква	днес,	
когато	 православното	 богословие	 все	 по-често	 коментира	 еклесиологичните	 измерения	 на	 етнофилетизма 
именно	като	ерес	против	Църквата.	Проф.	Глубоковски	е	прав	само	доколкото	самата	Константинополска	пат-
риаршия	налага	прословутата	схизма,	водена	от	същите	етнофилетически	подбуди,	т.е.	сама	изобличава	себе	
си	в	тази	ерес	(бел.	прев.).
12	 Названието	идва	от	градчето	Бяла	Криница,	което	(към	средата	на	ХІХ	век)	е	седалище	на	първия	такъв	
духовник	–	бившия	Босненски	митрополит	Амвросий	(бел.	прев.).
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онализма, още по-малко пък се сраства с него. ясно е, че то превишава всички 
националистични обособявания и – въдворено сред тях – примирява елементи-
те. В тази посока се развива нов възглед, който е забележителен с това, че 
в него краят е отишъл твърде далеч от своето начало. Негови идейни творци 
и най-добри изразители в православна Русия са славянофилите – тези горещи, 
искрени и просветени борци за цялостна руска самобитност. За тях изходна е 
хегелианската философия и по-точно нейното учение за господство на антино-
мичното раздвоение, обединявано в третия принцип. Ако пък този закон действа 
в световната история въобще, то неговото влияние би трябвало да е задължи-
телно и в религиозно-християнската сфера. От тази гледна точка се осветлява 
по-нататък и цялото положение на християнството. Така че едно нещо, което 
е основно и покорява народите, постепенно се диференцира по националистичен 
признак, докато на Запад не се оформят окончателно две огромни групи христи-
яни: католическа и протестантска – взаимно отричащи се и противодействащи 
си полюси, в които християнството се пречупва в националистически форми и 
се раздвоява в съответствие с типичното за тях развитие. Раздорът на про-
тивоборството е предизвикан не от самия предмет, който е единен, а от тясно 
националистическото му възприемане. Предметът не може да остава неприми-
рен, тъй като иначе би се наложило да признаем двойственост в основоположния 
му фактор, което е абсолютно недопустимо от гледна точка на всесъвършена-
та божественост на християнството. Ето защо православието се обявява за 
онова, което по естествен път обединява и дори поглъща антиномията като-
лицизъм–протестантство. В това си достойнство то следва да бъде мислено 
като безнационално и свръхнародно. Така е и по принцип.

В такъв случай обаче православието би било нещо напълно отвлечено, докато 
историята бива съзиждана и движена само от конкретни сили. Така и правосла-
вието може да бъде исторически фактор, но само в някое конкретно въплъщение, 
което обаче винаги – навсякъде и на всяка цена – ще бъде все национално, ще се 
осъществява винаги в определен народ, който ще служи като носител на неговия 
дух и разпространител на действието му. Нацията се оказва вместилище на 
православието в цялостното му съдържание. В текста на Окръжно послание на 
едната, света, съборна (католическа) и апостолска Църква до всички православ-
ни християни, издадено по времето на Антим VI Константинополски през май 
1848 г. (в отговор на енцикликата на папа Пий IХ от 6 януари 1848 г. с обръще-
ние към източните християни) и прието в Русия, от името на православието 
открито се говори (в § 17), че „пазител на благочестието за нас е тялото на 
Църквата, т.е. самият народ”. Последният обаче, за да изпълнява тази своя ми-
сия, трябва да бъде не един механичен конгломерат, готов да се разединява, а 
цялостен комплекс със свой ръководен център и обединяваща глава. Тук правос-
лавието влиза в съюз с националното царство и се утвърждава в него. Оттук 
и старинната руска формулировка, че първият Рим е отпаднал, вторият, или 
новият (Константинопол), е паднал, но е бил наследен от третия – Москва, а 
четвърти няма и да има. Царството е немислимо без цар, който да го защитава 
и символизира във всички посоки, включвайки, разбира се, и православието. Така 
е и във Византия, където на практика императорите са тези, които насаждат и 
охраняват правоверието и по силата на самата своя власт усвояват божествен 
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произход и църковнойерархическо достойнство по принцип.

Същото важи и за Русия, където според Духовния регламент, съставен в нача-
лото на 20-те години на ХVIII век по заповед на Петър Велики, с който се дава 
нормативна уредба на църковното устройство, както и според Основни закони 
(Статия 42) „…императорът, като християнски владетел, е върховен защитник 
и пазител на правоверието и всяко свето благочиние в Църквата”. При Павел I 
(1796–1801 г.) дори се наблюдават претенции за императорско главенство в 
Църквата. Тук единението е най-тясно, тъй като е изковано от историческия 
живот и е споено с него до истинска монолитност: исторически Православна-
та църква създава православния цар в Русия и го обезпечава с единовластие, а 
царят я покровителства и пази, като доставя на вътрешното господство не-
обходимото му външно величие. В лицето на самодържавния помазаник правосла-
вието се слива с народа. В резултат от целия така описан процес, на почвата 
на славянофилските идеалистични концепции израства и в действителност се 
създава по-конкретната теза, която мнозина изповядват и до ден днешен – зна-
менитата триада, състояща се от православие, самодържавие и народност.

В тази формулировка доминира религиозният момент, проникващ в останалите 
два, тъй като религиозно санкционира и прави неприкосновена светската власт, 
като придава на нацията вселенско предназначение в нейната православнохрис-
тиянска мисия по цялата земя. Православието обаче – по силата на самото си 
влияние – фактически има за посредник националността и бива подпомагано от 
светската власт. Разбира се, това е приложимо към православието в истори-
чески план, както би било вярно и за католичеството, и за протестантството, 
доколкото едното носи ясния отпечатък на латинизма в своята романска при-
рода и физиономия, а за второто свидетелстват (напр. Едуард фон Хартман), 
че в германството (Germanentum) то дори превъзхожда християнството. Тези 
толкова дълбоки сближавания обаче винаги заплашват с отъждествяване. Нео-
спорим пример за това пред очите на всички е късното юдейство, където на-
ционализмът до такава степен преобладава в религията, че се изисква (кръвно) 
приобщаване към юдейския народ (чрез обрязване), за да се съучаства след това 
и в неговата вяра и обетования. Нещо подобно не може да не бъде припознато 
и в гореуказаната триада, макар исторически тук то никога да не се изразява 
изцяло със съвършена типична отчетливост. В тази триада народността не 
се приравнява без остатък с православието, но все пак служи за негова опо-
ра и вместилище, поради което то действа и бива възприемано под нейните 
форми. Тук е очевидно едно националистическо ограничение, което е толкова 
рязко и тясно, че православието започва да се свързва преимуществено дори 
с определен тип държавно устройство. В тази посока в Русия отдавна се пра-
вят авторитетни научно-йерархически опити за догматическо оправдаване на 
монархията, основано на учението за Светата Троица, макар други да се осно-
вават на същото това учение в полза на една ограничена монархия и дори на 
народовластие. Във всеки случай тези теории или са обосновани отвлечено, или 
изпадат в тесен национализъм. Първата се отличава с крайна неопределеност 
и отсъствие на най-необходимото. Тя само говори за православието, без да го 
показва и да го определя в качеството му на конкретна жизнена сила. Втора-
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та пък допуска обратната грешка – изтъква само донякъде фактите, като или 
затъмнява, или изопачава самата същност на православието, вмъквайки я в 
национални рамки. Но нито в единия, нито в другия случай не се достига до най-
важното – до обясняване на вътрешната, същностна природа на православието, 
която се проявява „многократно и многообразно” (срв. Евр 1:1), но никога не се 
променя в дълбочината си и не се изчерпва в своята пълнота. В замяна на това 
ни се предлагат единствено елементарни описания на исторически примери за 
разбиране и употреба на православието, без да се стига до ясно определение за 
него като такова.

Тук стигаме и до третата формулировка, която е най-повърхностната от всич-
ки, тъй като дължи своята популярност и разпространеност именно на прими-
тивността си, но все пак трябва да бъде спомената. Имаме предвид изтъркана-
та сентенция, че православието е нещо като златна среда, царски път между 
католицизма и протестантството. Няма нужда да аргументираме факта, че 
подобна теза не струва нищо дори от чисто формална гледна точка, тъй като, 
сравнено с примиряваните крайности, самото примиряващо трябва да бъде най-
късно по време, докато същевременно православието се почита и мисли като 
най-ранното и независимо от тези три. Освен това тук възниква важният 
въпрос: какво е представлявало православието във времето преди появата на 
тези негови противоположности и как се е съотнасяло към тях? Ако обаче в 
тази формулировка се предполага някаква нагледно сравнителна характеристика 
на православието, то тя би довела до неговото обезличаване и дори изчезване. 
Ако се опитаме да отнемем от католицизма всичко, което протестантството 
отрича у него, възпроизвеждайки в последното останалото от католицизма – в 
резултат от това за православието няма да остане нищо. Ще излезе, че правос-
лавието не споделя конфесионалните крайности, защото му липсва собствено 
съдържание, което на свой ред би го превърнало в една безпредметна фикция. 
Идейно и практически обаче православието проявява претенции за цялостна, 
абсолютна независимост, което означава самобитност на неговото учение, мо-
жеща, на свой ред, да обезпечава тази отличителна самостоятелност.

II

От така направения преглед е очевидно, че православието превишава в ед-
наква степен както рамките на всякакъв исторически национализъм, така и 
особеностите на всички конфесионални разновидности. По силата на тези си 
свойства то може и да изглежда като нещо крайно отвлечено, нещо близко до 
ефимерното, нещо, което е вън от историческото движение на действителния 
живот и конкретната мисъл. На практика обаче то винаги заявява себе си и се 
изявява като жива стихия в християнския исторически процес, където винаги 
действа съзидателно, без да бъде изчерпвано от конкретните форми на своето 
национално въплъщаване и конфесионално идентифициране. И това съвсем не е 
нещо идеалистично, а наистина действителна сила, която функционира от са-
мото възникване на християнството, която държи в себе си неговото развитие 
и служи като животворен регулатор на историческия процес. И тук не може 
да съществува друга гледна точка освен тази, в която православието чувства 
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себе си и се представя като живо, жизнено начало със своя собствена специ-
фична индивидуалност. Едва след като сме казали това, следва вече да търсим 
и характерните черти на тази индивидуалност. Но общото описание съдържа 
всички данни от частните определения.

Преди всичко православието е безусловно независимо от всички свои историко-
националистични осъществявания. Точно обратно – те се хранят и живеят от 
него, като ни най-малко не го изтощават, но приготвят основата за неговите 
още повече и по-добри приложения. В този смисъл православието е онази неизчер-
паема християнска енергия, която непрекъснато извира от своя Първоизточник, 
никога не се изменя, нито отслабва. ясно е, че по силата на тези си качества 
в своята същност то е тъждествено на самото християнство, като благодат-
но-божествен жизнен фактор. Но в хода на световната история потокът на 
християнството постепенно се разделя на множество ручеи, които понякога са 
толкова отдалечени един от друг, че напълно забравят общия си Първоизточник. 
На всички, които са обособени по този начин, православието противопоставя 
самото себе си в достойнството си на център и на единство – цялостно в същ-
ността си и непроменимо в условията на всички исторически перипетии.

Контрастът спрямо останалите християнски изповедания решително потвърж-
дава, че у всички тях са налице единствено частични отражения на християн-
ството, докато православието по своето битие и по съдържанието си усвоява 
цялата му пълнота. Разбира се, в случая с останалите изповедания частично-
то възприятие също бива почитано като историческо въплъщение на цялото 
и фактически го реализира. Тук обаче цялото бива принизявано до частното и 
оценявано според една нетъждествена нему и по-стеснена мярка. Цялото не 
се обхваща в цялостната си широта, но бива постигано в частична ограниче-
ност и така обрисувано, е несъответно на своето природно величие и непра-
вилно в обективно отношение. Предметът се открива само в една своя част 
и – погълнат от нея – се разкрива едностранно и невярно. Това разбиране е 
погрешно и частично. То е ограничено по необходимост и дори е изопачено в 
сравнение с цялото, което се старае да замени със своята поява в определен 
исторически момент – в качеството на единствен фактически представител 
на целокупното християнството. Обратно на това, православието претендира 
да е цялостно разкриване на християнството, та последното да бъде изразено 
в него адекватно и – следователно – правилно. В този смисъл православието е 
право изповядване (ὀρϑο-δοξία), защото възпроизвежда целия подразбиращ се 
предмет, защото сам го вижда и на другите го показва правилно, в цялото му 
предметно богатство и с всички негови особености. Своята права норма пра-
вославието удовлетворява именно с това, че в целия си обем съвпада със своя 
предмет – така, както той е даден на практика и както съществува. Но нали 
това е самото първоначално християнство на нашия Господ и Спасител Иисус 
Христос и Неговите апостоли, което православието пази и вмества по прием-
ство, като го осъществява и разкрива в различни исторически условия!

Така стигаме и до крайния извод, че – по своето вътрешно упование – пра-
вославието мисли себе си като самото християнство в неговата изначална 
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пълнота и неповредена цялост. То принципно се разграничава от останалите 
християнски изповедания не както истина от заблуждение, а като нещо цяло, 
сравнено с отделните си части. Те са отделени от това цяло и за оправдаване 
и обезпечаване на своята автономия са принудени да претендират за някакво 
пряко обособяване – при резки акценти върху отличителните си свойства и при 
изтъкване на такава несродност, която да изключва всякакво смесване и пос-
ледващо предаване. По силата на своята цялостност обаче православието не 
чувства никаква вътрешна потребност, тъй като носи вътре в самото себе 
си всички части и няма нито нужда, нито желание да се разграничава от тях. 
В това е и спецификата на неговата природа – че то съдържа всичко в себе 
си и се внедрява до степен на тясно хармонично единство с всички органи на 
църковното тяло. При това положение нормативна за него е само функцията 
на вътрешното спояване на отделните му части, която властно претворява 
центростремителността и потиска всякакви отклонения и отпадания. Тук не 
може да има обективно разчленяване, а поради това няма как да има място и 
за субективно такова или пък за разчленяване вътре в самото вероизповедно 
самоопределяне. Така за православието са природни в собствен смисъл само 
изложения на вярата от общ характер при откриване на неговото апостолско 
съдържание, но не и такива вероизложения, които включват раздробяване на 
отделните елементи в него. Защото на цялото никога и никъде не могат да се 
противопоставят и противостоят отделни негови части. Адверзативност13 от 
този тип може да бъде мислима само сред тях самите или от тяхна страна по 
отношение на цялото. Те се различават взаимно тъкмо по силата на своята 
частичност и за оправдаване на самото си отделяне от цялото се обособяват 
по тип. Обратно на това, цялото няма и най-малката причина, още по-малко 
вътрешна необходимост, съзнателно да различава себе си от частите и вина-
ги остава повече от тях, за което не са необходими доказателства, каквито 
(това е естествено) не се и предоставят по собствена инициатива заради 
собственото самоопределяне.

В така изтъкнатото свойство се крие и причината за онова своеобразно явле-
ние, което си остава недостатъчно разбрано и недооценено в западното ино-
славие. Последното търси у православието някакви точни „символически книги” 
и дори се старае да му помогне в събирането и издаването на такива. Тук обаче 
се наблюдава едно голямо недоразумение, което в действителност преминава в 
заблуда. Защото православието няма „символически книги” в техническия смисъл 
на думата и всяко говорене от този род е само крайно условно и приспособител-
но към западните конфесионални схеми – въпреки природата на православието 
и неговата история. Православието смята себе си за правилното и истинско 
Христово учение в цялата му първоначалност и неповреденост, така че с какво 
изповядваното от него учение да би било по-различно от учението на Господ 
Иисус Христос и на Евангелието?! Това е причината, поради която Православна-
та църква и до днес не ползва никакви специални „символически книги”, като се 
задоволява единствено с общите традиционни документи от вероизповеден ха-
рактер. Това можем да видим ясно изразено в чина на архиерейското посвещение, 

13 От.	лат.	„противопоставяне”,	„съпротивяване”	(бел.	прев.).
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където този, който ще бъде ръкополаган, като свидетелство за правоверието 
си прочита само най-древните символи на вярата. Още по-ясно и по-релефно 
виждаме същото в Чина на православието, който и до днес се извършва на 
светата Литургия в катедралните храмове в деня на Неделя православна (ἡ 
κυριακή или ἡ ἑορτή τῆς Ὀρϑοδοξίας), т.е. в Първата неделя на Великия пост, 
която е в памет на събитието, известно като Тържеството на православие-
то (19 февруари 842 г.14) при византийската императрица Теодора (842–845 г.). 
Това, което този богослужебен чин прави, е само да отхвърля и осъжда лъжли-
вите еретически мнения с молитва за обръщане и спасение на заблуждаващите 
се грешници, както и да провъзгласява изповядването на православието като 
най-древното църковно изложение на вярата. Последованието на спасителното 
Откровение Божие се изразява чрез приетия от всички Никео-Константино-
полски символ и именно спрямо него с висок глас се провъзгласява, че „тази е 
апостолската вяра, тази е отеческата вяра, тази е православната вяра, тази 
вяра утвърди вселената”. Добавя се и това, че „също приемаме и утвърждаваме 
съборите на светите отци и техните предания и писания – съгласни с божест-
веното Откровение… Облажаваме и възхваляваме и онези, които пленяват своя 
разум в послушание към божественото Откровение и за него се подвизават; 
противящите се на тази истина пък, които не се разкаяха пред Господа, Който 
очаква тяхното обръщане и разкаяние, ние – като следваме Светото писание и 
като се придържаме към Преданието на първенствуващата Църква – отлъчваме 
и анатемосваме”15.

Православието апелира към старите, изконни християнски норми и не изработва 
свои особени „символически книги”, тъй като от догматична гледна точка в 
него няма нищо, което да е символически ново в сравнение с епохата на Все-
ленските събори. Това е начинът, по който се демонстрира, че – по силата на 
едно непосредствено и непрекъсваемо приемство – то е опазило и продължава 
изначалното апостолско християнство. В хода на историческия процес правос-
лавието е онзи централен поток, който идва от самия Извор на жива вода (срв. 
Йоан 4:6-14; 7:38; Откр. 21:6), като не се отклонява от Него по своя път чак 
до свършека на света. Тук е коренът и обяснението на всички останали главни 
негови свойства. Ако в него се изповядва достойнството на истинното христи-
янство в съответствие с неговия оригинал, то това качество се реализира и 
обезпечава, като без прекъсване се поддържа най-тясна и най-неразривна връзка 
с оригинала, т.е. като се пуска в ход собственото действие на този оригинал, 
който всъщност не е нищо друго освен православието в неговото историческо 
битие. В православието се черпи от самото изконно християнство, предоставя-

14	 Тази	дата	–	твърде	разпространена	в	миналото	–	в	края	на	отминалия	век	[ХІХ	век]	предизвиква	сериозни	
възражения	(за	тях	виж:	васильев, а. Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время 
аморийской династии.	СПБ.,	1900;	Приложения,	с.	142-146;	относно	годината	на	възстановяване	на	правосла-
вието	виж:	Православная богословская энциклопедия	под	ред.	а. П. лоПухиНа,	т.	ІІІ,	Петербург,	1902,	кол.	394-
395),	така	че	събитието,	известно	като	Тържество на православието,	днес	напълно	обосновано	датират	на	11	
март	843	г.	(виж:	болотов, в. Лекции по истории Древней Церкви,	т.	ІV,	Петербург,	1918,	с.	578;	бележката	на	А.	
Брилиантов)	(бел.	рус.	ред.).
15	 Виж	текста	на	Синодика на Неделя православна	в	превод	от	старобългарски	език	на	проф.	Анна-Мария	Тото-
манова	в	изданието:	Църква и държава през ХІІІ век,	ред.	Е.	Димитров.	С.,	1999,	с.	55-88.	Виж	още:	ПоПружеНко, 
М. Синодик царя Борила.	С.,	1928	(=	Български	старини,	VІІІ).	У	нас	по	неизвестни	причини	това	последование	
отдавна	е	излязло	от	богослужебна	употреба	(бел.	прев.).
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но и гарантирано по пътя на приемството – процес, в който новото придобива 
авторитета на изначалното, а то – в най-дълбоката си древност – разкрива не-
престанна обновяваща живост. Тук материалното съвършенство по естествен 
път бива съчетавано с формалния принцип на традиционната приемственост, 
която способства, щото на всички стадии от историческия си път православи-
ето да среща основополагащото го начало.

И така, по своето вътрешно съзнание и по убеждение православието се показва 
като автентичното апостолско християнство по силата на прякото унаследя-
ване, макар и в определени исторически форми, каквито – в духа на своята епоха 
и условия – не са били чужди и на първохристиянските времена. Погледнато така 
обаче, обезличено от съвпадането си с първохристиянството, православието 
не изглежда да е различно от останалите вероизповедания и от някои от най-
новите научно-богословски течения – понякога дори и явно рационалистичните 
сред тях. Та нали католицизмът със самото си име (от гр. καϑολικός – който 
се отнася до цялото) говори за божествен универсализъм, принципно свойствен 
на Христовото евангелие! И нима протестантството със самото си възникване 
не се мотивира, пък и досега не се гордее с това, че – след като е съзряло в ка-
толицизма явни изопачавания на първоапостолското християнство – иска да се 
възвърне именно към последното и да отстрани всичките по-късни наслоявания 
и странични отклонения. В съответствие със самата идея на съществуването 
си, по своята същност и в проявленията си протестантството би трябвало 
да е възстановяване на изначалното, истинното християнство – обратно на 
католическите извращения. В тази посока върви и англиканството по своя път 
на протестантско обновяване вътре в рамките на католицизма, но принципно 
свързвайки своята съдба с протестантството. И ако не всички англикани приз-
нават успеха на този опит, то и тези скептици не загубват същата онази 
движеща цел, която прониква в тяхната критика и вдъхновява стремежите им. 
Няма нужда да се разпростираме повече върху това, защото на всички е из-
вестно колко често, колко гръмко и енергично са се раздавали в англиканството 
решителни призиви като: назад към Христос (Back to Jesus!), дори и през трупа 
на Павел (From Paul!). Протестантската наука отдавна усърдно култивира тази 
идея, като се старае по рационален път да открие истинното християнство и 
обърне към него религиозното внимание, което сякаш навсякъде е помрачено от 
облака на църковноисторическите модификации и сраствания.

Днес навсякъде проповядват възобновяване и приемане на истинното първохрис-
тиянство в автентичната му цялост. Последното изглежда в пълно сходство с 
начина на самоопределяне на самото православие, но по този начин се прикрива 
и едно дълбоко различие. Съвсем не заради критиката, която в случая е неумест-
на, пък и неучтива, а единствено с цел изясняване на въпроса си позволяваме да 
припомним факта, че протестантството се ражда под активното ръководство 
на научното знание и могъщо спомага за неговия огромен прогрес. Научното 
западно богословие е плод на протестантството и затова може да служи като 
негова най-нагледна характеристика. И точно в това отношение е съществе-
но важно, че протестантската рационална наука не успява да намери – нито в 
църковното съвремие въобще, нито в църковноисторическото развитие, което 
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го предшества, каквито и да било повече или по-малко точни въплъщения на пър-
воначалното християнство. Изглежда, че то сякаш изведнъж е изчезнало някъде 
и никога не е имало свой адекватен израз. В хода на историческия процес могат 
да бъдат открити само частични отломки от непълни и неизчистени пречупва-
ния на автентични християнски лъчи. Пред нас е само разпокъсан християнски 
материал, по който трябва да се възстановява изначалното цяло. Разбираемо 
е, че за тази цел се изисква трудът на научно-рационалното творчество, та 
по очертанията на сенките и през тъмнината на вековете да бъде разпознат 
автентичният образ на Христос и този образ да бъде нарисуван с реалистична 
жизненост. Така лесно стигаме до извода, че съзидателен фактор в случая е 
научният разум, който действа с рационални методи. А колко далеч може да се 
иде по този път, знаем добре от печалните уроци на най-новата протестант-
ска критика16. В своите крайни фракции тя отказва да приеме каквото и да било 
автентично изображение на Господа Изкупител, като усвоява всичко чрез един 
потаен безличен процес на постепенно формиране на християнски предания, от-
лагащи се в книгите на Новия завет. Конкретните личности тук не играят кон-
ституираща роля и са напълно излишни, а науката, както и животът, не търпи 
нищо излишно. Но това, което е вярно за продължението на процеса, трябва да 
бъде не по-малко вярно и по отношение на началото, щом като за него е толкова 
малко нужен индивидуалният фактор, който сега най-новото религиозно-истори-
ческо знание директно отстранява от всякакво участие в историческия процес, 
в който действат само общите закони на постъпателното движение с него-
вите диференциации, преплитания, новообразувания и т.н. В края на краищата 
християнството се оказва възникнало в някаква съвършена пустота, където ги 
няма нито Христос, нито ап. Павел, нито останалите апостоли.

Този извод, който, разбира се, далеч не е общоприет в протестантската наука, 
за нея въобще не се явява чудовищен, тъй като представлява само едно крайно 
приложение на нейните основни начала. При това положение за нас е неоспоримо, 
че в тези основни начала принципът на реставрацията на християнството е 
ако не директният рационализъм, то със сигурност чистата рационалност. А 
при такива условия за всички е ясно без каквито и да било аргументи, че тук 
имаме работа с крайно рязък контраст с православието. То безусловно и изклю-
чително се основава на традиционната приемственост на непосредственото 
възприемане и цялостното съхраняване17. В съгласие с православното самосъз-
нание автентичното християнство, което сам по себе си е догматически оп-
ределено, в исторически план представлява нещо, което е фактически дадено 
и реално действа именно в православието. Но търсеното не може да бъде съ-

16	 Повече	по	този	въпрос	в:	драГас, Г.	Православното богословие в съвременния свят,	Православието и светът 
днес,	С.,	2006,	с.	109-124	(бел.	прев.).
17	 Тук	е	уместно	да	припомним	казаното	от	известния	философ	професор	В.	Карпов	(†	2.12.1867	г.),	който	по	
случай	50-годишнината	на	Санктпетербургската	духовна	академия	свидетелства,	че	същата	„…не	е	направила	
нито	крачка	[встрани]	от	съкровищницата	на	богооткровеното	учение,	че	в	продължение	на	50	години	този	
светилник	на	православната	истина	не	е	свален	от	мястото	си	от	никаква	сила	на	враждебни	идеи	на	всуемъд-
рието	или	иноверието,	но	твърдо	стои	на	непоклатимия	камък	на	своето	изповедание.	И	в	този	ден	(вторник,	
17.02.1859	г.)	Академията	издига	хоругвите	на	тържеството	не	в	името	на	прогреса,	а	напротив	–	в	името	на	
неотстъпното	си	пребиваване	в	недрата	на	Православната	църква,	стоейки	на	стража	пред	апостолските	и	
отечески	вероопределения”	 (Виж:	Пятидесятилетие С.-Петербургской Духовной Академии,	СПб.,	1859,	с.	36)	
(бел.	рус.	ред.).
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ществуващо в наличност. То няма нужда да се открива – нужно е само да бъде 
пазено в свещено благоговение, което е задължително поради това, че ни е яве-
но свише от Бога Отца чрез Сина в Светия Дух. За православието моментът 
на рационалност в християнството е вторичен – той е разумно постигане и 
научно оправдание на един факт, който по силата на божествената си същност 
е непосилен за човешката ограниченост и винаги ще остава за нея ирационален 
(срв. 1 Кор. 1:18 сл., 27 сл.; 2:11 сл. и мн. др.). Заедно със св. ап. Павел правосла-
вието изповядва: „като имаме същия дух на вярата, както е писано: „повярвах 
и затова говорих”, и ние вярваме, затова и говорим” (2 Кор. 4:13). Това, което 
всъщност представлява православието, е само провъзгласяване на изконното 
християнство: негово приемане, но не и негова обосновка – чрез вярата, а не 
чрез разума. А разумът познава именно и само чрез вярата (Евр. 11:3: πίστει 
νοούμεν), като в рационалното постигане на християнството изцяло се подчи-
нява на нейното фактическо върховенство и се старае единствено да я осмисли 
със своите – иначе твърде недостатъчни – средства.

Християнството се очертава като една жива действителност, която по сво-
ето битие и свойства е независима от човешкото разбиране. Естествено, в 
него също се изисква и точност на учението, но тя се създава от действието 
на самия предмет и поради това се предава традиционно заедно с него самия. 
Оттук става очевидно, че за православието християнството не е само учение, 
а и живот в тайнствено общение с Бога в Христос и в благодатно обновление 
чрез Светия Дух в целокупното братство на вярващите, където всички те, 
чрез единението на вярата в Божия Син, биват осиновявани в Него от небесния 
Отец, за да стават помежду си братя по благодат. Ето защо в православието 
господстват благодатните тайнства, обемащи цялото човешко съществуване 
във всичките му страни. Тук тайнствата не са външен символ, нито ритуален 
аксесоар – устройван, разширяван и съкращаван по нечие усмотрение; те са 
онази необходима стихия на самата християнска жизненост, която осигурява 
йерархическо свещенство по пряко приемство от нашия Господ и Спасител.

Безспорно е обаче, че към живота не трябва да се доближаваме само на те-
ория, чрез простото му рационално признаване. Трябва също така и да се по-
топим действително в него – така, както общението на отделилия се ручей 
се възстановява само при сливането му с централния поток. Православието е 
гарант за истинно, изначално и в приемство възприемане на християнството, 
с което се обезпечава непрекъснатият му ход във времето, без да се допускат 
възможности за други пътища и други връзки. Рационалното възстановяване 
на истинното християнство е принципно неприемливо за православието и то 
отрича подобни предпоставки в самите си корени. Рационализмът представя 
християнството предимно като учение – било то и божествено, но все пак 
повече рационално в качеството си на особена религиозна идея, пък била тя 
и богооткровена. Така християнството би представлявало точна аналогия на 
всички останали религиозно-философски школи и учения, а що се отнася до тях, е 
напълно допустимо достигането до сходни изводи и възгледи напълно независимо 
едни от други. Така например теоретично могат да съществуват питагорейци 
по убеждение, които въобще да не познават Питагор и неговата система. Още 
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по-просто е да установим по книги определени религиозно-философски възгледи 
и да станем техни изповедници, без да сме били никога в действителни отно-
шения със самите творци. Всъщност ето така гледат на християнството и 
рационалният протестантизъм, и научният рационализъм, за които не би било 
странно да приемат за християнин например покойния Ли Хунчан18, уж читател 
на Новия завет, ако този „китайски Бисмарк” би го приел, ограничавайки се обаче 
само до теоретическото съгласие с него и не встъпвайки във фактическо еди-
нение с нито една християнска църква.

Православието изцяло отхвърля този метод – както в самата му основа, така и 
в смекчените му модификации. В първия случай се предполага, че всеки езичник, 
изучил новозаветните книги, е усвоил християнските истини и така е станал 
истински християнин; по силата на рационалистичната логика това е и неиз-
бежно, и нормално. Случай от втория вид би бил следният: една или друга ере-
тическа община отхвърля своите заблуждения и по силата на този акт – eo 
ipso – възстановява своето християнско достойнство. Подобно явление, може би 
пак в съгласие с рационалистичните възгледи, на практика в достатъчна сте-
пен илюстрира днес старокатолицизмът. Като доказват и засвидетелстват 
вярност към догматите и каноните на древната неразделна Църква на Седемте 
вселенски събора, неговите водачи се домогват до пряко църковно признание от 
страна на православието, без да се присъединяват към нито една от съществу-
ващите в момента православни църкви. Предлага се и се изисква не съединяване 
в собствен смисъл, каквото правят например през 1898 г. в Русия сиро-халдейс-
ките несториани (айсори), присъединявайки се – в лицето на своя глава, покой-
ния Супургански епископ Мар-Йона – към Руската православна църква в Санкт 
Петербург на 25 март, а само някакво взаимно общение, толкова неадекватно 
практикувано на Запад във всичките му видове. Засега тези старокатолически 
претенции нямат успех и съвсем справедливо срещат решителен отказ. И от 
страна на православието тук няма нито надменност, нито капризи, защото 
това се диктува от самата същност на въпроса, а старокатолиците, търсейки 
друго отношение, разкриват нагледно, че те все още не са жизнено проникнали 
в дълбочината на православието и в християнските си настроения, които все 
още са рационалистично-западни, не са се сраснали с него по дух. Немислимо е 
да добием вода от недосегаем източник, без да се обърнем първо към течащата 
от него река, защото само с нейно посредничество можем да влезем в единение 
с него. Православието е благодатно-християнски живот, от чиито предимства 
можем действително да се възползваме, но не по пътя на теоретичното позна-
ние или на някакво отвлечено включване, а само в жив и действителен съюз, 
когато отначало се доближаваме към този живот, а след това черпим от него 
всички блага.

Необходимото е еднакво задължително за всички, но по отношение на никого 
то не е проява на господство, а още по-малко на унижение. В това отношение 
православието показва само свойственото на неговата същност, която опре-
деля и отношението му към останалите християнски изповедания. По силата на 

18	 Ли	Хун-Чжан	(1823–1901)	–	китайски	държавен	деец,	провеждал	в	страната	политика	на	подражаване на 
Запада	(бел.	рус.	ред.).



76

Християнска публицистика

своята пряка апостолска приемственост то остава традиционно възприетото 
и запазено неповредено християнство – в неговата изначална жизнена цялост. 
От тази цялост конфесионалните групи отделят конкретни нейни страни, ко-
ито систематически доразвиват, но черпят сила именно от цялото и взаимно 
се сближават посредством него. Православието съвсем не отрича родствената 
им връзка с него самото и поради това по никакъв начин не посяга върху хрис-
тиянското им достойнство. Това, което го отличава, не е някаква своеобразна 
обособеност, изискваща приспособяване към себе си, а всеобемаща същност, 
по силата на която – божествено и универсално – то е католично (καϑολικός) 
и вселенско (οἰκουμενικός). По силата на тези си качества православието не 
притеснява останалите изповедания, заграбвайки от тях принадлежащите му 
части, а само ги разтваря в себе си, доколкото – наравно с тях – сам бива 
поглъщано в божествения океан на възраждащата, спасяваща и животворяща 
Христова благодат. Това е и причината, поради която православието, така бо-
гато на подвизи на апостолското мисионерство, е чуждо на прозелитистич-
ната пропаганда и никога не действа енергично на това хлъзгаво поприще. То 
се възвисява над останалите вероизповедания не поради високомерие или с цел 
подчиняване на всички под своите нозе, а именно по силата на присъщото на 
природата му съзнание за отношението на цялото към производните му части. 
Православието зове към единство със себе си само заради своето единство с 
Господ Иисус Христос в приемствено съхраняваната, неповредено пазена и бла-
годатно действаща Божия истина. Затова на неговото знаме винаги ще сияят 
единствено светите слова:

„Тази е отеческата вяра, тази е апостолската вяра, 
тази е православната вяра, тази вяра спаси света!”.

Санкт Петербург, 
3 (16) март 1913, Първа неделя на Великия пост, 

Неделя Православна

Превод: Борис Маринов
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Людмила Димова

не свирят ръцете...

Руската пианистка Мария Юдина, родена на 9 септември 

преди 110 години, е рядко съчетание на музикална и човеш-

ка гениалност

Ключът към изкуството на Мария Юдина не е в безспорния  талант на пиа-
нистка, а в необикновената  личност. Свободомислеща и необикновена, правос-
лавна християнка сред войнстващи атеисти, Юдина е олицетворение на съпро-
тивата срещу съветския режим на интелектуалците от т.нар. Сребърен век. 
Още в младостта си тя се отказва от шизофреничното съществуване, което 
размива границата между истината и лъжата, между мислите и думите. Юди-
на не отделя музиката от религията и от живеенето и съвсем не се вмества 
в представата за виртуоза като машина за звуци – има твърде разнопосочни 
интереси. Всички, които пишат за нея в спомените си (а те не са малко), я 
представят на първо място като 

гениална в човечността си 

– с рядка откровеност и сякаш без чувство за самосъхранение, отзивчива, въз-
торжена и някак ексцентрична. Понякога рязка, но винаги обичаща – оказала 
огромно влияние върху своите ученици и върху всички, докоснали се до нея.

Мария Вениаминовна Юдина (1899–1970) е родена в Невел, близо до Витебск, 
в семейството на лекар. Започва да учи пиано във Витебск, през 1913 г. е 
първата  изява пред публика. Завършва през 1921 г. Петроградската консер-
ватория в класа на Леонид Николаев. През годините е била ученичка на Анна 
Есипова, Владимир Дроздов и Ф. М. Блуменфелд. Сред съвипускниците  са пи-
анистът Владимир Софроницки и композиторът Дмитрий Шостакович. Докато 
е в консерваторията, слуша лекции в историко-филологическия факултет на 
Петроградския университет. Чете трудовете на Соловьов, Трубецкой, Флорен-
ски, които определят избора  – на 20 години еврейката приема православи-
ето. Има енциклопедични знания, чете свободно в оригинал Платон, Августин 
Блажени, Тома Аквински, занимава се с разшифроване на християнската симво-
лика в произведенията на Бах и Шуберт. За нея всяка култура, изобщо всяка 
човешка дейност e „празна”, ако няма религиозни корени. Отношението  към 
богословието и философията се проявява в нейното свирене – с мъжка сила 
и интелектуална концентрация. Неслучайно в центъра на репертоара  е Бах, 
наред с Моцарт, Бетовен, Брамс, Мусоргски. Според нейния биограф Анато-
лий Кузнецов вярата в Христос определяла артистичното  поведение – на 
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Мария Юдина, 1932 г.
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концертния подиум тя свещенодействала. „Аз съм единствената, която на 
пианото работи с Евангелието в ръка”, казвала Юдина. Късните  трактовки 
се отличават именно с „простота и строгост на евангелски притчи и биб-
лейски сцени”. Концертира половин век – между трудно пропускливите граници 
на СССР (само през 1950 г. участва в Баховия фестивал в Лайпциг, а след 
4 години има турне в Полша). Поддържа голям и разнообразен репертоар, из-
вестна е с ансамбловите си участия и през цялото време има педагогическа 
дейност. Поради политическите обстоятелства остава неизвестна за запад-
ната култура, но прави и невъзможното, за да популяризира нейните „упадъчни” 
автори. Изпълнява произведения на Карол Шимановски, Паул Хиндемит, Ернст 
Кшенек, Оливие Месиен, Албан Берг, Лютославски, Сероцки; в репертоара  
влизат Втора соната от Шостакович и Соната за две пиана и ударни от Бела 
Барток. За разлика от много други изпълнители остава любопитна за новото 
и в по-късните си години.

Още първите изяви на Мария Юдина предизвикват спорове в професионалните 
среди – интелектът и индивидуалността  са прекалено силни, за да не оставят 
отпечатък върху нейните интерпретации. Критиците я упрекват в съвършено 
противоположни грехове – недостатъчна изразителност и прекалена романтич-
ност. Или както пише Г. Коган, „по стила и по мащаба на таланта тази пианист-
ка толкова не се вмества в обичайните рамки на нашето концертно изпълне-
ние, че някак смущава музикантите, възпитани в традициите на романтичното 
епигонство”. Музиката  е сравнявана с „пространствена живопис”, подчинена 
„на суровия култ към голата форма”, „лишена от пленителност и нежност”. 
Изпълнителка с 

необикновена власт върху слушателите 

Чувствата  са резултат от огромно душевно напрежение, изразено в стро-
га линия. Понякога минава рязко през очакваните „уютни” смекчения и ок-
ръглености. Чистота, многоплановост на изпълнението, крайни темпа, смел 
прочит на текста, но никога произволен – не „така искам”, по-скоро „така 
го разбирам”. Музиката  прилича на човешка реч – дори когато текстът не 
предполага ораторство. Руският поет Лев Озеров свидетелства: „Винаги ме 
е поразявала мащабността на духовния  свят, нейната непреходна одухот-
вореност. Ето, тя тръгва към рояла. На всички ни се струва, че не излиза 
от артистичната, а от човешката тълпа... Тръгва към рояла, за да изкаже, 
да изрази нещо важно, изключително важно”. В книгата си Мрежата на па-
метта Н. А. Павлович също е подвластен на необикновеното  присъствие: 
„Мария Вениаминовна на рояла – това е лъвска сила, не женска и не женствена 
стихия, това е сурова мисъл, концентрирана страст, огнен размах на големи 
сумрачни криле”.

Юдина изисква от слушателите интелектуално напрежение: и при възприема-
нето на Голдберг вариации от Бах, и при концертите и сонатите на Бетовен, 
Шуберт, Брамс или Мусоргски. Познавачка на Бах, тя разбира музиката му като 
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Евангелие в звук, като тайна връзка с нравствените закони на Духа. Не тех-
никата сама по себе си, а неповторимият звук, гъстотата на тона, начинът, 
по който постига дълбочината на образа, са нейните предимства. Още през 
първите години пред пианото най-много се бои от щампите, от неволното 
подражание. По-късно се пази от излишни впечатления, почти не слуша други 
пианисти.

Вярата  дава енергия, без която не би оцеляла в битовите несгоди и репре-
сиите. От 1921 г. до 1930 г. Юдина води клас по пиано в Петроградската кон-
серватория, откъдето е уволнена заради „религиозните си възгледи”. От 1932 
г. до 1934 г. преподава в консерваторията в Тбилиси, а от 1936 г. до 1951 г. – в 
Московската консерватория, откъдето също я прогонват. Защото вместо да 
„изобличава упадъчната западна музика и буржоазните формалисти”, тя се прех-
ласва по Игор Стравински, води кореспонденция с Пиер Булез и Карлхайнц Щок-
хаузен, има контакти с диригента Ото Клемперер и с Паул Хиндемит, проявява 
„нездраво любопитство” към създателя на додекафонията Шьонберг. По онова 
време Шостакович и Прокофиев, които тя популяризира, се смятат за неразби-
раеми за народа. През 1960 г. я прогонват и от института „Гнесини”, където 
преподава пиано и камерно музициране – заради „пропаганда на антисъветската 
музика на Стравински и Хиндемит”. 

Концертите  са невиждано зрелище и още по-невиждано откровение. Излиза с 
огромен кръст, говори за вярата. Често съпровожда изпълненията с разкази за 
композиторите и произведенията. А на финала, след аплодисментите на публи-
ката: „Вместо бис ще ви прочета едно гениално стихотворение от Пастернак”. 
Четяла стихове от „Доктор Живаго” в разгара на кампанията срещу „родоот-
стъпника”, чийто роман бил издаден на Запад. И сама изпаднала в немилост – 
престижните зали се затворили за нея. Всъщност Мария Юдина е известна 
с това, че не забелязвала знаците на престижа и лустрото. Ходела обута в 
кецове, дори пред самия Стравински се явила така в есента на 1962 г., когато 
той се завърнал в СССР след дълго отсъствие и тя участвала в галаконцерта 
за 80-годишнината му.

Според една нейна ученичка: „Всичко я вълнуваше: процесът срещу Бродски, опас-
ностите, на които се подлагаше Солженицин... Тя сякаш търсеше опасностите 
и беше готова за мъченическия венец. Нравствена опора Юдина намираше в 
православието...”. 

Липсата на егоизъм и егоцентризъм при нея е резултат от съзнателно възпи-
таване в християнско отношение към ближния: да служи на другите, да прави 
добро. За Юдина страданието е „печат от Бога”, стъпало към истината. В 
Петербург често сменяла квартирите, понякога се налагало да спи във вана-
та. Не приемала подаръци от приятелите си, раздавала на по-нуждаещите се 
от нея парите си и храната, получена срещу военновременни купони. В края 
на живота си най-сетне имала покрив над главата в Москва срещу Киевската 
гара – вратите на квартирата  не се заключвали, на тях с кабарчета били 
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закрепени откъси от Евангелието. Вътре имало само легло, роял, маса с фото-

графии на любимите хора и шкаф с книги. Обичала да работи нощем. Никога не 

се упражнявала за техника. На въпроса как свири с този пръст, зараснал накри-

во, отговаряла: „Наистина ли мислите, че свирят ръцете? Свири ето това” – и 

посочвала челото. 

Понеже има дар слово, пише статии за музика и превежда, оставя много спомени, 

които се появяват на бял свят след смъртта , за Софроницки, Бахтин, Фло-

ренски, Цветаева, Паустовски, Пастернак. Интересна е кореспонденцията  със 

Стравински, Чуковски, Пастернак, Щокхаузен и др.

Една история с Мария Юдина 

се носи като легенда 

Шостакович я разказва в мемоарите си, издадени зад граница. Веднъж в радио-

Мария Юдина
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комитета се обадил Сталин. Предишния ден чул по радиото Концерт за пиано 
№ 23 от Моцарт в изпълнение на Юдина. Попитал дали има плоча със записа 
на концерта. „Разбира се, Йосиф Висарионович”, му отвърнали. „Изпратете ми 
утре плочата на дачата”. Ръководните кадри на радиокомитета изпаднали в 
паника – всъщност плоча нямало, концертът се предавал от студиото. Но кой 
ще посмее да каже „не” на Сталин. Не се знае какви ще са последиците, чо-
вешкият живот нямал никаква стойност. Веднага извикали Юдина и събрали 
оркестър за нощния запис. Всички треперели от страх. Само на Юдина, пише 
Шостакович, морето  било до колене. Диригентът бил безпомощен от страх, 
наложило се да го сменят с друг – същата история – и той треперел и обър-
квал оркестъра. Едва третият диригент успял да завърши записа. Уникален 
случай – смяна на трима диригенти! На сутринта записът бил готов, спешно 
изработили плоча в един екземпляр и я изпратили на Сталин. Но историята 
не свършва тук, след време Юдина получила плик с 20 000 рубли, огромна сума. 
Съобщили , че това е по личното указание на другаря Сталин. И тогава тя му 
написала писмо: „Благодаря Ви, Йосиф Висарионович, за Вашата помощ. Ще се 
моля за Вас ден и нощ и ще моля Бог да Ви прости прегрешенията пред народа 
и Църквата. Бог е милостив, той ще прости. А парите ще дам за ремонт на 
църквата, в която ходя”.

Трудно е да се повярва на това, но според Шостакович „тя никога не лъжеше”. За 
съжаление писмото не е запазено. Разказът на композитора завършва по следния 
начин: „На Юдина нищо не  направили. Сталин премълчал. Казват, че когато го 
намерили мъртъв, на грамофона му имало плоча с концерт на Моцарт”.
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Васил Макаринов

раЗрушената хармония 

на едемската градина преЗ 

светогледа на  

хуго ван дер гус 

Сюжетът на грехопадението е един от често срещаните в ренесансовата 
живопис. Тази сцена е била интерпретирана от немалко северни и италиански 
майстори на живописта. Използвайки най-разнородни похвати, интерпретациите 
на Дюрер и някои на Кранах, следват точно текста на глава 3 от Битие, докато 
други като тези на Бош и Микеланджело са били подпомогнати вероятно и от 
апокрифни книги. Но стремежът на всички е един – да се достигне едно много 
по-задълбочено разглеждане.

Хуго ван дер Гус, един от учениците на знаменития Рогир ван дер Вейден, също 
представя своя особено интересна интерпретация на библейската сцена. Той е 
сред множеството художници, за които, за жалост, се знае малко. Предполага 
се, че е роден около 1440 г., но първите конкретни сведения за живота му са 
от 1467 г., когато става главен художник (декан) на гилдията на живописците 
в Гент – града, в който вероятно е роден. Всякакви други сведения за този 
майстор са само догадки – предполага се, че е пътувал до Италия, а в края на 
живота си често изпадал в изключително тежка депресия, която довежда до 
смъртта му през 1482 г. Другото със сигурност потвърдено е това, че пребива-
ва в манастира Рооде край Брюксел след 1475 г.

Постъпването на Гус в средата на монаси, през чиито ръце преминават множес-
тво екзегетични трактати на учени и натурфилософи, може би е било подбудено 
от желанието да търси смисъл и скрито значение във всеки елемент, от който е 
съставен светът. Тази нагласа е типична за творците на XV и XVI век от всич-
ки сфери на изкуството – те развиват екзегетично отношение към свещените 

Васил Макаринов е студент по изкуствознание в Нов бъл-
гарски унивеситет, където изучава и орган при проф. Нева 
Кръстева. Интересите му са предимно в областта на те-
орията на ренесансовото и бароковото изкуство. Публику-
вал е в списание Следва.
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текстове. Обръщат се към скритото древно знание, което е достигнало и до 
нас благодарение на апокрифните текстове, а в по-късни времена – чрез книгите 
на Парацелс1, Бартоломеус Англикус2 и др. Ето защо разглеждането именно на 
това изображение, на Адам и Ева, започнато пет години преди постъпването на 
майстора в манастирската обител, не може да се изчерпи само с тълкуване на 
известната ситуация, в която са поставени първите мъж и жена и змията. Геро-
ите тук са обгърнати от обекти, които понякога сякаш са в разрез с текста на 
Битие, но които са в служба на една цялостна и ясно разгърната идея.

В своята версия на грехопадението Хуго ван дер Гус представя една цялостна и 
завършена идея. Изписвайки сцената с Адам и Ева върху левия панел на едно от 
ранните си произведения – диптиха Грехопадението и Оплакване Христово (нами-
ращ се понастоящем във Виенския музей на историята на изкуството), той дава 
завършена интерпретация на силата, която притежава появяващото се като 
змия изкушение. В този панел ясно е кодирана и идеята, че Бог присъства нався-
къде. Ключът за осмислянето на този свят е скрит в символите, използвани от 
художника. Някои са по-явни и разчитането им не би представлявало трудност, а 
други – по-скрити, допускайки ни до себе си само ако се вземе предвид начинът, 
по който творецът е изтълкувал сцената – така, както тя вероятно е можело 
да бъде видяна през XV в. в Холандия. Разбирането на това мислене ни представя 
по-ясна картина за идеите на Гус.

I. Сцената на Грехопадението

Женската глава на „змията“

В трета глава от Битие четем: „Змията беше най-хитра от всички полски зве-
рове, които Господ Бог създаде. И рече тя на жената: истина ли каза Бог, да не 
ядете от никое дърво в Рая?“(Бит. 3:1)

Библията точно назовава Изкушението – змия, но образът, изрисуван от Гус, 
влиза в противоречие: влечугото тук е с глава на жена. В силно индивидуализи-
раното  лице се открива спомен от привлекателност, тя е изчезнала отдавна 
под бръчките, с които напрежението и злите сили са я покрили. Мимиката на 
лицето и сплъстената  коса, в противовес на съвършените образи на Адам и 
Ева, показват дистанцираност от градината, нейните обитатели, растенията 
и цялата хармония, която те образуват.

Но къде да търсим обяснението за този образ, след като не е описан по този 
начин в цитираните по-горе стихове? Едно приемливо и логично обяснение пред-
ставят апокрифните текстове към Талмуда от X в. като Мидраш (следващ Зохар 
и кабалистичната традиция). Независимо че Ева се приема за първата жена на 
Адам, според тези текстове не е точно така. Преди нея се споменава друго име 
– Лилит. Тя е създадена заедно с Адам, като и на двамата е дадена равна сила 

1	 Филип	фон	Хохенхайм,	по-известен	като	Парацелс	(1493–1541)	–	ренесансов	алхимик,	лечител,	ботаник,	
астролог	и	окултист.
2	 Бартоломеус	Англикус	(1203–1272)	–	френски	схоластик,	член	на	Францисканския	орден.
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и познание. Адам осъзнава това и изявява желание да се наложи над нея. В знак 
на протест тя напуска пределите на Едем. След време, след като Ева вече е 
създадена, Лилит се връща в Едемската градина, за да я съблазни с плода на та-
буизираното дърво. Тази информация предлага доста по-внимателно разглеждане 
на сцената. Желанието на змията да изкуси Ева не е просто самоцел. Лилит е 
излязла извън пределите на Едем и с това нейното познание губи връзката си с 
хармонията на Рая. Тя вече принадлежи към външното пространство на хаоса, a 
изнесеното от нея познание се превръща в сила, която е изпусната от контрол 
и представлява опасност за целостта на градината. Вникването в тази история 
най-вероятно е подтикнало художника да изрисува влечуго с женска глава вместо 
традиционно изобразяваната змия – образ, който говори много за себе си.

Гус не е единственият, рисувал змията с женска глава. Аналози на изписания от 
него женски образ могат да се открият в картини както на северни, така и на 
италиански майстори като Бош, Кранах, Микеланджело и Рафаело. При изрису-
ването на тази сцена и те трябва да са били въвлечени в същата кабалистич-
на традиция относно Лилит, тъй като ясно личи, че става дума за конкретен 
женски образ (винаги е с червена коса). Образът не е избран произволно от Гус 
и заради това разгадаването на причината, поради която тялото на змията/
Лилит има крайници (т.е. не е точно змия), сочи с категоричност, че той има 
ясно избистрена концепция за образа на Изкушението.

Влечугото

Видът на тялото, в което се явява Лилит, е своеобразен. Почти няма аналогични 
изображения, но като свидетелство за тази традиция можем да посочим един 
ръкопис от XV в., където „змията“ също има крака3. Докато другите художни-
ци, избрали Лилит за образа на Изкушението, я представят с ясно различимо 
змийско тяло, змията при Гус има четири крайника и напомня земноводно влечу-
го. Според Библията, след като примамва Ева да отхапе от ябълката, змията 
трябва да понесе наказание от Господ. В Битие (3:14) Той я наказва така: „…ти 
ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си“. Така 
разбираме, че преди това тя е имала способността да се движи със собствени-
те си крака. А тук Гус е представил змията непосредствено след като е успяла 
да привлече Ева, т.е. преди наказанието на Господ.

Гус демонстрира знание за символния свят на своето време, наследен и запазен 
жив от Средновековието. От векове едно влечуго, саламандърът, се смята за 
символ на целомъдрието и справедливостта. То като че ли е надарено с нещо, 
което другите същества не притежават и поради това не могат да имат не-
говите характеристики. И това нещо е познанието. Ето защо Гус е сметнал 
именно неговото тяло като най-логично спояващо образите на Лилит и на зми-
ята. Едно изследване на Роберт Кох показва съвсем нагледно как тази древна 
традиция е била възприета още през Средните векове и е достигнала до худож-
ника4. Както знанието, което не може да бъде контролирано, може да носи беди, 

3	 Вж.	репродукциите	на:	http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Topics/AdamNeve/index.html.
4	 Robert	H.	Koch.	The	Salamander	in	Van	der	Goes’	Garden	of	Eden.	JSTOR	XXVIII,	1965,	pp.	323-326.
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така и саламандърът има и друга страна – може да бъде опасен5. Като такъв 
той е описан от францисканския монах Бартоломеус Англикус в неговия Tractatus 
de proprietatibus rerum (на бълг. Трактат за свойствата на нещата), базиран на 
Исидор и Плиний. По едно стечение на обстоятелствата копие от книгата било 
направено в манастира Рооде – където Гус е живял. Там саламандърът е описан 
като отровна твар, която заразява всичко, до което се докосне. Същата идея 
се среща и в средновековните приказки, които предупреждават, че дори плодът 
на дървото, по което се катери саламандърът, е опасен. Заради това и влечу-
гото тук е обхванало с предните си крака стеблото – знак, че плодовете му 
вече са заразени. Парацелс6 също се занимава със саламандрите. Той ги описва 
като пазители на елемента огън. Това обяснява по-добре идеята, вложена от 
Гус – огънят дава светлината на хората, но в същото време може да бъде не-
контролируема и унищожителна стихия. В такава светлина се явява и носеното 
от Лилит познание – то е огромна сила, която може и да бъде много опасна, ако 
бъде изпусната от контрол и ако служи на злото. 

Концепцията на Гус за образа на Изкушението изглежда напълно ясна и обосно-
вана. Тъй като въплъщава в себе си качествата на Лилит и на саламандъра, то 
тя притежава много голяма сила – тази на знанието и на огъня заедно. Но тъй 
като контролът над тази сила е изгубен, тя се обръща срещу хората и ги обри-
ча на живот, изпълнен със скръб, мъки, безброй трудности и неволи.

Низходящата линия на грехопадението

Проследявайки изображенията от двата панела, съзираме и времевите характе-
ристики на пространството в диптиха. Отляво са Адам и Ева, а отдясно – по-
следствието от греха – разпнатият Христос. От това може да се заключи, че 
и в левия панел (възприет като самостоятелна единица) времето също трябва 
да тече в тази посока. Най-вляво е червената роза, предвещаваща появата на 
Божия син. Розата и тялото на Христос разкриват божествения план за спасе-
ние чрез пролятата Христова кръв. Розата не само е в най-левия край на пане-
ла – тя дори не се вмества в рамките на картината и изглежда отрязана. Сякаш 
съществува и преди това пространство, а това подсказва, че преди хората има 
още нещо – Бог, Който е в началото на всичко. В десния панел е изобразен и 
самият Негов Син. Розата и Христос фланкират диптиха и образуват смислова 
рамка – начало и следствието, резултат от греха.

След розата са образите на Адам, Ева и Лилит. Освен чисто иконологическото 
разглеждане дори начинът, по който са композирани тримата, „говори“ на свой 
език за грехо-падение. Прачовеците са различни по ръст, но това не е заради 
чисто физическа даденост на мъжкото тяло да бъде по-високо от женското. При 
изображенията от художниците, съвременници на Гус, като Кранах и Дюрер, два-
мата не са изобразявани с ярко открояваща се разлика. Най-вероятно тук става 
дума за морална перспектива, тъй като Ева първа се поддава на изкушението и 
едва след това предлага на Адам да вкуси от ябълката – затова той е по-висо-

5	 Пак	там,	p.	324.
6	 Ханс	Бидерман.	Речник	на	символите.	Рива,	2003.	с.	378.
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кият. Вдясно от тях е Лилит/саламандърът, който е изправен, но въпреки това 
не достига височината на Ева. Разположението на тримата следва еднакъв 
ритъм и тъкмо в това е заложено грехопадението. Всяко тяло става по-ниско 
от предходното – така те образуват една фигура, един жест, който говори за 
падане към земята, за това, че човекът ще се откъсне от Рая и ще бъде прину-
ден сам да обработва земята, за да може да изхранва себе си и децата си.

Вътре в тази тройка, точно преди жестът на падането да е завършил с Ли-
лит/саламандъра, е Дървото на познанието – разположено точно в Златното 
сечение – третата четвърт на панела. Там е смисловият център на сцената, 
мястото, където е концентрирано напрежението – срещу недоброжелателния 
поглед на Лилит. Там е границата – краят на красотата на Едемската градина 
и началото на тегобите за хората. 

II. Едемската градина

Пресъхналият поток

Саламандърът е с лице към Адам и Ева, застанал така, сякаш е дошъл от прос-
транството извън Райската градина – от греховността на външния за Рая 
земен свят. Проследим ли хода му, ще забележим, че е преминал през коритото 
на един пресъхнал поток. Пищната зеленина би трябвало непрекъснато да бъде 
подхранвана от животворната вода. Затова може да се предположи, че потокът 
е пресъхнал съвсем наскоро, например с минаването на саламандъра през него. 
Там се крие и отговорът, подсказан в описанието на саламандъра в трактата 
на Бартоломеус Англикус, където конкретно се споменава, че той трови водата, 
до която се докосва. А отровената вода няма място в идеалния свят на Едем. 
Пресъхналата река е и предзнаменование, че хармонията на Рая ще бъде погу-
бена: растенията ще изсъхнат и Едем никога вече не ще бъде толкова красив. 
При по-внимателно вглеждане се вижда, че на дъното на потока са останали 
черупка от мида, корал и няколко скъпоценни камъка. Това подсказва, че потокът 
всъщност е една конкретна река – Фисон, която се споменава в Битие 2:10-12: 
„От Едем изтичаше река, за да напоява Рая, и подир се разклоняваше на четири 
реки. Името на едната е Фисон: тя обикаля цялата земя Хавилска, там, дето 
има злато; златото на тая земя е добро; там има бдолах и камък оникс“.

Най-вдясно по дъното се откроява парче червен корал. Тъй като разклоненията 
на корала наподобяват разклоненията на артериите и вените, той се свързва 
с кръвта, а в конкретния случай това е пролятата Христова кръв. Неин знак, 
както вече бе споменато, е червената роза в срещуположния край. Това отново 
напомня, че всичко онова, което се случва в сцената на този панел, ще доведе 
до проливането на кръвта на Божия син7. 

7	 Роберт	Кох	отбелязва,	че	Гус	изобразява	този	елемент	и	в	друга	своя	работа	–	олтара	Портинари.	Там,	в	
тиарата	на	единия	от	ангелите	(този	на	преден	план),	ясно	се	различават	разклоненията	на	корала.	Текстовете	
на	Бартоломеус	Англикус	като	че	ли	дават	най-логичното	обяснение	за	това.	Той	описва	червения	корал	като	
носител	на	сили,	които	действат	срещу	дявола	и	коварствата.	Robert	A.	Koch.	The	Salamander	in	Van	der	Goes’	
Garden	of	Eden.	JSTOR	XXVIII,	1965,	p.	325.
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Една черупка от мида също приковава вниманието ни. Знае се, че мидата дълго 
време е възприемана като двуполово създание. В картината на Гус от мидата е 
останала само едната  половина – целостта  е разрушена. По същия начин и 
Ева, вече отделена от Адам, се поддава на провокацията на змията и оскверня-
ва хармонията на Едемската градина.

В мрака, скрити в сянката на растенията, се забелязват няколко червени и сини 
скъпоценни камъка. Най-големият е червен рубин. Възприеман е като най-ценния 
сред скъпоценните камъни. Според св. Алберт Велики8 той притежава силата на 
всички други камъни. Хилдегард фон Бинген9 също споменава рубина. Тя пише, че 
„има ли carbunculus (рубин), там въздушните демони не могат да вършат пъкле-
ната си работа (...). Така този камък потиска всяка болест у човека“10. Другият 
скъпоценен камък е синият сапфир. Свързан с небето и елемента въздух, му се 
приписват възвишените добродетели, целомъдрието и любовта към истината. 
Те дават указания как хората да продължат живота си на земята след изгонва-
нето им от Рая. Рубинът и сапфирът съдържат още един смислов пласт като 
носители на силите на Марс и Венера. Казано с други думи, двете планети са 
мъжкото и женското, а в конкретния контекст препращат към Адам и Ева – 
целостта на Божието творение.

Самотната птица

Вгледаме ли се внимателно в градината, забелязваме, че Хуго ван дер Гус изпис-
ва с невероятна прецизност и точност целия свят. Дори да разгледаме само 
растенията, няма как да останем безразлични към вниманието, с което художни-
кът е работил – от най-малките тревички и цветчета до короните на най-от-
далечените дървета. Смущаваща е липсата на всякакви животни. Изключение 
прави една-единствена синя птица (в долния десен ъгъл на панела), кацнала на 
брега на реката. Приемлив отговор на въпроса каква е тя и защо тя е единстве-
ният представител на фауната в градината намираме отново из страниците 
на Мидраш. Там се споменава, че след като отхапва от плода, Ева подканва и 
животните да вкусят от него. Отзовават се всички, с изключение на една-един-
ствена птица — феникса. Заради това Бог заповядва единствено тази птица 
сред всички животни да не бъде застигана от смъртта, а винаги да възкръсва 
от пепелта. Поради това можем да смятаме, че изобразената птица е именно 
този феникс. Единствено смущаващо е нейното оперение, което не отговаря на 
традиционната представа за феникса като изцяло червена птица. Херберт Леон 
Кеслер11 обаче прави много добър преглед на текстовете, отнасящи се до фе-
никса, които са били в обращение през Средновековието и Ренесанса. Така той 
стига до извода, че тази птица действително би могла да бъде феникс.

Заради покорството си фениксът има ключова роля в сцената – той е с гръб към 

8	 Албертус	Магнус,	известен	и	като	св.	Алберт	Велики	(1193/1206–1280)	–	средновековен	теолог,	философ,	
алхимик	и	член	на	Доминиканския	орден.
9	 Хилдегард	фон	Бинген	(1098–1179)	–	абатиса,	мистичка,	композитор	и	член	на	Бенедиктинския	орден.
10	 Ханс	Бидерман.	Речник на символите.	Рива,	2003.	с.	190.
11	 Herbert	Leon	Kessler.	The solitary Bird in Van der Goes’ Garden of Eden.	JSTOR	XXVIII,	1965,	pp.	326-329.
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Лилит/саламандъра и това подсказва, че може да бъде разгледан като нейна/не-
гова противоположност. Но освен противоположност фениксът е и еквивалент 
на този образ, тъй като е носител на същите характеристики, както и носите-
лят на изкушението е такъв, какъвто го е изрисувал Гус. Тази птица също като 
саламандъра се свързва с елемента огън и също така е надарена със силата да 
възкръсва от мъртвите. Но при феникса тази сила не е изпусната от контрол – 
на него тя му е дарена от Бога заради покорството. Възкръсването му напомня 
за Христовото възкресение – отново препратка към другия панел на диптиха, 
изобразяващ оплакването Му.

Светът на растенията

На преден план в краката на Адам, Ева и Лилит/саламандъра редом с червената 
роза съвсем ясно се открояват и още няколко растения, напълно различими като 
биологични видове. Най-ясно забелязваме как от краката на Ева никне ирис. Ири-
сът, заедно с лилията, е атрибут на Дева Мария, знак за нейната непорочност. 
Ето защо тук той прикрива срамните части на Ева, тъй като двамата прачо-
веци вече са осъзнали, че голотата е срамна и трябва да се прикрива: „Тогава 
се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи“ (Битие 3:7). Непо-
средствено до основата на стеблото на Дървото на познанието расте малко 
бяло цвете — анемона. Тъй като се свързва с печал и скръб, нейното присъствие 
там е предзнаменование за мъките и тегобите, които човешкият род ще пона-
ся, след като е вкусено от плода. Заради това анемоната е изобразена точно 
там – на границата, която дървото бележи.

Ако се разгледа спецификата на самите растителни видове, може да се отбе-
лежи и нещо изключително интересно. Растенията, които цъфтят, са три – 
толкова, колкото са и съществата, участващи в сцената, и затова биха могли 
да бъдат свързани. Адам стои до розата, сочеща Христос. Розата, като био-
логичен вид, пуска много голям и дълбок корен, което отправя мисълта ни към 
идеята за земята и Каин, за мъжкото начало. От краката на Ева израства тра-
диционният знак на Дева Мария, женското начало. Още повече че стъпалата на 
Ева не са изцяло допрели земята12 – тя стои изправена само на пръсти, в поза, в 
която човешко същество трудно би се задържало. Това подсказва за принадлеж-
ността  към небесния свят. По този начин е указана идеята за устройството 
на света, основаващо се на полярни двойки – мъжкото и женското, земното и 
небесното. Анемоната с характеристиките, които  се придават, принадлежи на 
саламандъра – съществото, причинило печал и скръб. 

III. Връзката с десния панел на диптиха – Оплакване 
Христово

Десният панел на олтара, изобразяващ оплакването на Христос, е също така 
многословен като левия, или по-скоро двата си кореспондират композиционно и 

12	 Много	сходно	положение	на	Ева	се	наблюдава	и	в	левия	панел	на	олтара	Градината на земните наслажде-
ния	от	Бош,	където	тя	стои,	сякаш	коленичила	пред	Христос,	но	всъщност	и	там	единственият	допир	със	земята	
се	осъществява	единствено	с	нейните	пръсти.
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смислово и по този начин се осмислят взаимно. Първоначално това може и да 
не е ясно, но ако наложим двата панела един върху друг, ще открием значителни 
сходства. Най-ясно се откроява това, че действието в десния панел е концен-
трирано в една-единствена отвесна ивица, която започва от кръста, преминава 
през главата на Дева Мария, тялото на Христос и завършва с Неговия трънен 
венец. Тази линия се пада в третата четвърт и съвпада напълно с онова, кое-
то определихме като „граница“ в левия панел – Дървото на познанието, което 
фактически е причината всичко това да се случва. Още повече че кръстът се 
пада в областта на окичената с ябълки корона на дървото, а венецът от тръни 
кореспондира с отровената от допира на краката на влечугото земя.

По-горе споменахме за изображението на грехопадението в левия панел като 
низходяща линия. Същият жест се наблюдава и тук, при това с още по-ярко 
изразен характер. Макар да изглеждат просто струпани около Христовото тяло, 
Гус разполага всички персонажи според точна закономерност. Те са отговор на 
линията от другия панел. Ако там обаче жестът е по-колеблив и е едно предзна-
менование, тук падащата линия е много ясно устремена към Христовата смърт. 
Линиите тук всъщност са две: едната се образува от Христос, Дева Мария, 
Йоан Кръстител и другите персонажи по това направление, а другата – от три-
мата непосредствено зад тях. Падащата линия е потвърдена дори от положени-
ята на ръцете в първата група – сякаш всеки поема скръбта на другия и накрая 
цялата им мъка се събира в Христовото тяло.

Двете линии, които приключват в мъртвото тялото, ни насочват към отговора 
на въпроса за причината, поради която той е бил разпнат. От светлата плаща-
ница, в която ще бъде повит и погребан Иисус, нагоре, към Йосиф и жената зад 
гърба му, се забелязва още една линия. Този път обаче тя е по направлението на 
Христовото тяло и противно на другите, се издига нагоре, сякаш сочи, че Той 
ще възкръсне от мъртвите. В крайна сметка това е част от Божия план, зало-
жен още при сътворението на човека. Тази идея се съдържа още в левия панел, 
където са фениксът и скъпоценностите.

Тук откриваме три доминиращи цвята – червено, синьо и бяло, съответно вър-
ху дрехите на Йоан Кръстител, Дева Мария и върху Христовия саван. В същите 
цветове, подредени в тази последователност, цъфтят трите растения – роза, 
ирис и анемона. Изглежда още оттам са заложени идеите за основните персо-
нажи – Йоан Кръстител ще разпространява християнството навред по земята, 
за което сочи розата с дълбокия си корен; Дева Мария е разположена в точния 
център, така както е Ева в другия панел – женското начало и ирисът; самият 
Божи Син ще бъде разпнат и оплакван – анемоната. Това цвете всъщност се 
среща често именно в изображенията на разпнатия Христос, където често 
участва и св. Вероника – облечена също в бяло.

Двата панела водят диалог помежду си чрез всичките си съответствия. Това 
потвърждава твърдението за вложената идея, че още със създаването на света 
всички събития са предвидени и нищо, което предстои да се случи, не трябва и 
не може да бъде избегнато, тъй като това би означавало намеса в Божия план.
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Опитът за обяснение на света и въвличането на всеки съставящ го елемент 
в една система е тенденция на времето на Гус. Всеки елемент от диптиха му 
Грехопадението и Оплакване Христово е така ситуиран, че да си взаимодейства 
логически с всички останали, като по този начин се образува плътна мрежа от 
взаимовръзки. Затова художникът, изписвайки детайлите, ги осмисля до най-
малки тънкости, въпреки че понякога те може и да не бъдат достатъчно ясни, 
особено след един чисто буквалистичен прочит. Многопластовото осмисляне 
на образите и отделните елементи са своеобразен код на Античността през 
погледа на Средновековието. Същевременно в този код живее светогледът на 
ренесансовия творец – прозорец към преоткриване на забравено познание и 
вдъхновение за творчески търсения.
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Георги Лозанов

да Заговориш 

художник

А ако Създателят е капризно дете… И пропъ-
дена, тази мисъл продължава да се мярка в пас-
телите на Чавдар Гюзелев. Някой си е играл на 

кубчета, редил ги е и ги е разпилявал заедно със съмнението, че самите ние сме 
кубчетата в невидимите му ръце, че сме играчка, но по-мъдра и по-отговорна за 
съдбата си от своя създател. Откъдето и преследващото ни чувство за вина, 
за първороден грях, превърнат от пастелните тонове в първороден срам… Как 
да обичаш след него и въпреки него. А и Него как да обичаш, без да те заподоз-
рат в педофилия. Няма шанс за любовта. Така се нарича изложбата на Гюзелев 
в галерията на СИБАНК, която прилича на мрачна живописна антиутопия, но не 
е. Отчуждението, безперспективността и страданието, резултат от височай-
ша игра, са преиграни, качени са върху количката на постмодерната ирония, на 
характерния за нея отказ от сериозност. И по най-сериозните въпроси. Именно 
по тях.

Чочо решително, сякаш готов да го изпие до дъно, посяга към драматизма на 
човешкото битие, за да се окаже, че той е само банална поредица от недоразу-
мения между изнервени градски хора.

Някой е закъснял за среща. 
Някой не е разходил кучето. 
Някой не е чул телефона. 
Някой е минал по съседната улица. 
Някой е отказал да участва в тройка. 
Някой е пил две чаши повече. 
Някой е надникнал през ключалката. 
Някой е вдигнал поглед към луната…

Героите от пастелите, правени с изискаността на френска литература, са из-
правени пред меланхолията на въпроса кой решава вместо мен пред бездната на 
собствените си самоличности. Отдавна „Аз!” се е превърнал в най-краткия виц.  
И художникът донякъде прилича на героите си – не оставя нищо да претендира, 
че е неговото „аз” в изкуството, нито живописта му, нито фотографията му, 
нито сценографията му, нито приложните му проекти, нито… Чочо просто е 
част от подвижността на днешната градска култура, извираща от парадоксите 
си и чезнеща в недрата си, неин чаровен отблясък… За да видиш картините му, 
е достатъчно да го заговориш.

Чавдар Гюзелев
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Живо предание

Абонамент за списание Християнство и култура

През 2010 г. списание Християнство и кул-
тура ще излезе в 10 броя. 

Цени за абонамент в България: 

За 6 месеца – 15 лева 
За 12 месеца – 25 лева

Абонаментът може да се направи в офисите на: 
„Български пощи” ЕАД – кат. № 1866 – http://www.bgpost.bg/  
„Разпространение на печата” АД – http://razprostranenie.com/ 
„Доби прес” ЕООД – http://namenti.com/

За повече информация: Стефан Банков

Тел. 0884009250

e-mail: sbankov@communitas-bg.org


