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Ролята на хРистияните е да 

влияят на обществото

С Мартин Димитров, лидер на СДС и съпредседател на 

Синята коалиция, разговарят Тони Николов и Димитър 

Спасов

Мартин Димитров е роден през 1977 г. в София. Завършил е УНСС, специалност 
„Международни икономически отношения“. От 2000 г. работи в Института за 
пазарна икономика. През 2005 г. е избран за народен представител в 40-ото НС 
от листата на коалицията Обединени демократични сили. От 2005 до 2007 г. е 
секретар на парламентарната група на ОДС. През 2005 г. е избран от Народно-
то събрание за наблюдател в Европейския парламент, а след присъединяването 
на България към ЕС на 1 януари 2007 година придобива статут на европейски 
депутат. През ноември 2008 г. се кандидатира за председател на СДС и на 21 
декември 2008 г. печели вътрешните избори в партията. Като лидер на СДС, в 
началото на 2009 г. Мартин Димитров става съпредседател на новоучредената 
Синя коалиция. През ноември 2009 г. е преизбран за председател на СДС.

Г-н Димитров, знаем, че голяма част от хората в България се обръ-
щат към християнството в една по-зряла възраст, което е свързано с 
периода на комунизма и налагания атеизъм. Разкажете за вашия път към 
християнството. Кога се обръщате по-често към Бога – в моменти на 
трудност или на радост?

Преди периода на комунизма в България, както знам от моите баба и дядо, хрис-
тиянството е било част от ценностната система на българина. И в този сми-
съл сме били успели. За съжаление 50 години след това християните бяха целена-
сочено преследвани и второ – самата вяра беше изопачена, изкривена и скрита 
буквално от хората. Сега обаче няма никакви пречки, няма никакви трудности. 
Моето семейство е християнско. Имам предвид моите родители, съпругата ми и 
нейните родители. Така че за нас това е нещо естествено, ние винаги сме били 
такива. Но всеки човек има своя самостоятелен път във вярата и колкото пове-
че го извървява, толкова по-утвърден става. Разбира се, в трудностите човек се 
обръща повече да търси Бога. Това е вярно, но не бива да е така. Не трябва да 
се обръщаме към Бога само тогава, когато ни е трудно, и само когато търсим 
помощ, за да се справим със задачите. Обръщането към Бога трябва да бъде 
част от нашите ценности всеки ден. 

В България има най-различна мотивация за занимаване с политика – от от-
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кровено гешефтарски до свръхидеологизирани. Има ли място в този спек-
тър мотивацията от позиция на вярата? 

Аз категорично смятам, че трябва да има християни в политиката. Хубаво е, 
защото на такива хора е много по-лесно да се довериш. Знаеш, че те имат ясни 
ценности, няма да подведат хората, които са ги подкрепили. 
Ясно е какво ще правят. Освен това ми прави впечатление, 
че хората без християнски ценности направиха доста голе-
ми бели през тези 20 години преход. Така че аз нямам никакво 
съмнение. Винаги когато християни искат да се занимават 
с политика, им подавам ръка, помагам им и доста такива 
дойдоха в СДС. Което мен ме радва. Разбира се, този процес 
винаги е в началото си и никога не е достатъчен, но все пак 
се случва, което е добре. Християнството е своеобразна 
гаранция за определен човек и за определени хора. Бих казал, 
че е даже гаранция за посока. Ясно е тези хора какво ще пра-
вят. Моята лична и най-висша мотивация да бъда в полити-
ката е следната – не ми харесва България такава, каквато 
е. Много неща не ми харесват. Има два начина на действие. 
Първият – ти си отвън, седиш вкъщи, ядосваш се пред те-
левизора и казваш: „Не, не може да бъде”. Другият – скачаш 
вътре в политиката и се опитваш да промениш нещата, 
водиш битки всеки ден. Определено не ми харесва България и 
смятам, че ако не запретнем ръкави и не си поемем нещата, 
няма кой да свърши работата вместо нас.

Политиката все пак не се ли конфронтира с вярата? 
Мнозина приемат, че едното е несъвместимо с другото 
и всеки опит за съчетаването на вяра и политика би бил 
служене на „двама господари”? 

Смятам, че хората, които говорят така, не познават добре 
Библията. Защото, който я е чел, е видял, че царете в няка-
къв смисъл са политици. Много от пророците са се занима-
вали с политика. Тоест общуването с хора е политика, то е 
вече политика. И между другото, ще ви дам един библейски цитат. Много хора 
смятат, че християните трябва да бъдат едни по-наивни, по-внимателни хора, 
които стоят встрани от обществото и гледат отдалече. Цитатът, който ви 
давам и съм запомнил, винаги ме е впечатлявал: „И тъй, бъдете мъдри като змии 
и незлобливи като гълъби” (Мат.10:16). Което ясно показва, че ролята на хрис-
тияните е не да стоят някъде далече от живота, от бизнеса, от политиката, 
някъде скрити под похлупак. Напротив, идеята е те да повлияят на обществото. 
Идеята е те да бъдат за пример пред обществото. Това е целта. 

Случвало ли ви се е да правите компромис между принципите на вярата и 
вземането на политически решения? Политиката, така или иначе, е изкус-

Мартин Димитров
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тво на компромиса, сложно изкуство, а във вярата се предполага, че неща-
та трябва да бъдат „да-да, не-не”? 

Това зависи от човека. Няма нужда да се занимаваш с политика, за да си загубиш 
вярата. Много хора са го направили, без никога да са се занимавали с полити-
ка. Наистина зависи от човека. Не съм правил компромиси, които да смятам за 
грешка, които да са противоречали на моите разбирания. Но това е имало сво-
ята цена винаги. Пак ви казвам, независимо с какво се занимава човек, винаги 
може да загуби вярата си, може да загуби себе си, зависи от самия човек. Никога 
не съм допускал компромиси, за които след това да смятам, че съм си нарушил 
принципите. Ако веднъж човек го направи, няма връщане назад. Само веднъж е 
достатъчно. Оттам нататък губиш толкова много, че никога не можеш да си 
го върнеш. 

Говорите за „смирение” в интервютата си, а това е термин, който не се 
среща често в речника на други политици. Какво влагате в него?

Смирението е една от християнските добродетели, а горделивите хора, то-
ест хората, които не познават християнството, често се провалят. Описвам 
ситуацията чисто човешки, а отивайки към християнските ценности, казано 
е, че Господ не обича горделивите. Човек трябва да е смирен. Първо, защото 
постигането на каквото и да било в този живот, включително и в политиката, 
изисква дълго търпение и човек трябва да чака. Не стават веднага нещата. А 
без смирение е трудно човек да бъде разумен. Според мен трябва да е смирен, 
за да е разумен. 

Нека сега поговорим и за политика. Дали според вас политиката трябва да 
си поставя само конкретни цели, които са лесно разпознаваеми и имат ясни 
критерии: успех–неуспех, постигнато–непостигнато? Или все пак полити-
ката трябва да задава някакъв по-дълбок смисъл, да не е само експертно 
говорене? Можете ли да посочите политическа цел, която да вдъхновява?

Това, за което не си даваме сметка, е, че много неща в живота са политика. 
Дали ще има хляб по магазините, това е политика. Дали ще работи добре 
здравната система, за да не умре един човек, когато се разболее, това също е 
политика. Как учат нашите деца и дали ги преследват по улиците, дали са на 
сигурно място в детските градини, също е политика. Тоест първо трябва да си 
дадем сметка, че политиката е един голям избор и никой не може да избяга от 
него. Всеки може да си каже: „Аз вече не се интересувам от политика, вкъщи 
съм, не гласувам и не се интересувам”. Добре, но политиката се интересува 
от теб и ти не можеш да се скриеш от нея. Първо, няма как човек да избяга от 
политиката. Второ, какво лично мен ме вдъхновява в политиката? Че е възмож-
на промяна. Видял съм я с очите си. И ще ви кажа още нещо: не всичко, което 
успееш да постигнеш в живота, хората го оценяват. Не всичко за съжаление. 
Важното е да има лично удовлетворение и да си заслужават усилията и жерт-
вите. Занимаването с политика или с каквато и да е работа изисква жертви 
и усилия, а в политиката жертвите са повече от личен характер. Човек не се 
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прибира и т.н. Включително моята жена ми е казвала: „Мартине, детето не те 
познава”. Тогава се почувствах виновен и наистина взех да полагам повече уси-
лия. Защото винаги има разумна причина за това, че те няма постоянно – даваш 
интервюта в телевизията, имаш срещи с партийния актив някъде в провинция-
та, среща с посланици. Това са логични неща, но трябват допълнителни усилия 
за семейството. Защото семейството си остава най-важното нещо в живота, 
каквото и да правим. И още един пример. Седем години от живота си се борих за 
идеята да има плосък данък върху доходите. Е, част от обществото го харесва, 
друга част не го харесва. Но мога да ви кажа, че 90% от работещите всеки ме-
сец получават повече пари заради това. Някои не го разбират. Не го оценяват. 
Но всеки месец това дава конкретен резултат – един обикновен човек взима 
80 лева повече всеки месец. Друг конкретен пример – професионалната армия. 
Заедно с Филип Димитров и други християни се борихме да я има. Пак част от 
обществото искат да ходят войници, но могат да отидат като професионални 
войници. Това е нещо, което за мен също обърна България в правилната посока. 
За мен казармата беше данък върху нацията. Вече който иска, нека ходи войник. 
Ето такива неща си заслужават усилията. 

В началото на прехода СДС беше носител на морална кауза, на идеята за 
справедливост, докато сега включително и вие давате примери за експерт-
но говорене в политиката. СДС няма ли да зададе някакви ценности в новия 
политически дебат и ако това е така, какви ще са тези ценности, които 
СДС иска да отстоява?

Който е наблюдавал внимателно работата на парламента е видял, че СДС е 
може би единствената партия, която не влезе в никакви сделки за нищо. Това 
е ценно само по себе си. Тоест има някакви хора, които са в политиката не за 
да разпределят нещо, да се договорят и да изчезнат след това. Ценностите 
оттам започват – кой кой е и какво прави. Погледнато по-глобално, за България 
е много важно с политика да се занимават хора, които се опитват да направят 
живота на хората по-добър. Големият проблем е, че всички, всички партии твър-
дят какво ли не. Обещават какво ли не. Говорят за какви ли не ценности. Да ви 
кажа честно, направо е странно, като гледам как хората от БСП ходят вече 
всеки ден на църква. Особено когато ги снимат, за да има снимки, нали разби-
рате. И това обърква хората. Затова е казано, че по делата ще ги познаете. А 
можем да вземем три-четири теми напоследък, да видим кой е имал принципна 
позиция и не се е забъркал. Това ми харесва в СДС, това е много ценното на 
СДС. И ако днес го оценяват, да речем, десетина процента от населението, вяр-
вам, че ще дойде момент, когато много повече хора ще го оценят. Това рано или 
късно ще стане. Защото, когато си по-различен от всички останали, е въпрос на 
време това да бъде оценено. Ние сме по-различни от всички останали. 

В момента не сме в предизборно време, но рано или късно ще бъдем в та-
кава ситуация. Дали СДС като политическа партия възприема християнска-
та общност в България, колкото и тя да е разнородна, като целева група? 
И може ли да очакваме, че СДС ще отстоява последователна позиция по 
важни въпроси, като Семейния кодекс, еднополовите бракове, евтаназията, 
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клонирането на ембриони, или ще търси по-широка подкрепа в обществото 
на всяка цена? 

Ако си спомняте дебатите по Семейния кодекс, заедно с фондация „Общество 
и ценности” СДС беше единствената партия с категорична позиция против 
предлаганите тогава промени. И ние успяхме да спрем най-опасните промени, 
които, общо взето, намаляваха стойността на брака като институция, което 
пък за нас беше голям проблем. Аз смятам, че ние твърдо трябва да стоим на 
християнските ценности и докато аз съм председател, ще бъде точно така. И 
другото, което според мен подценявате с вашия въпрос, е следното – много хора 
тепърва ще разберат тези ценности и ще започнат да ги оценяват. Нашето об-
щество има нужда от малко повече време. Нека да бъдем търпеливи. Просто 50 
години хората бяха лъгани и преследвани. 50 години бяха заблуждавани. Сега се 
връщат към християнството, нека бъдем търпеливи. Процентът на християни-
те в България рязко ще се увеличи. В това съм абсолютно убеден. И да, катего-
рично това е нашата целева група. Да, категорично. И смятам, че не е никакъв 
проблем честно да го кажем. Освен това ви казах, че се опитваме и привличаме 
християни вътре в СДС постоянно. Защото, първо, това са почтени хора, които 
никога не си продават гласа, и второ – може да се разчита на тях. 

За тези 20 години според вас оформи ли се спектърът на българска христи-
яндемокрация? СДС, ДСБ и ГЕРБ са членове на ЕНП, на класическата христи-
яндемократическа група в Европейския парламент. Какъв обаче е обликът 
на българската християндемокрация?

Аз смятам, че хората са много объркани по този въпрос в момента. Защото 
ми е трудно да се сетя за партия, която да не се определя като християнска, 
може би ДПС евентуално. Но си спомням, че наскоро от трибуната в парламента 
Четин Казак взе да чете някакви библейски цитати. Това обърква обществото. 
Говорим за християнски ценности, излизат всякакви партии – „Атака” например 
или Яне Янев, и започват да говорят на обществото разни работи. И това обър-
ква хората. Има нужда от осъзнаване кой кой е в българската политика. Това е 
много важно да се случи. Ето затова има смисъл от Християнство и култура 
например.

Има един дефицит в нашето общество, който се оказа много по-стра-
шен от бюджетния дефицит – това е дефицитът на надеждата. Ако пре-
несем този проблем сред християните, нещата стават още по-тревожни, 
защото християнин без надежда е немислим. Какво е вашето обяснение за 
тази ситуация?

Аз смятам, че човек, който е намерил своята вяра, не може да няма надежда. 
Ако е християнин, категорично. Защото по дефиниция християнството е на-
дежда и любов. Аз не твърдя, че всеки човек не минава през своите трудности, 
а тогава е много трудно да си опазиш и вярата, и надеждата. Но всеки човек 
трябва да намери начин да премине през тях. Искам да ви кажа едно нещо, което 
е важно. Бях помолил християни от цялата страна да помогнат по време на най-
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трудните събития около създаването на Синята коалиция. Помолих християните 
от цялата страна да подкрепят с молитва, така да го кажем, СДС. Показател-
ното за мен е, че на следващия ден отпадна 8-процентната бариера. Разбира 
се, един атеист би казал, че това е случайно съвпадение. За мен обаче това не 
е случайно съвпадение. За мен е знак, че това което сме тръгнали да правим, е 
правилното, защото Господ винаги помага на своите чада. Затова хората тряб-
ва да имат надежда. 

Как виждате диалога между различните християнски общности в България? 
Бихте ли казали няколко думи за вашата общност, за общността, към коя-
то се причислявате?

Нещо, което намирам за грешка в християнските общности, това са конфлик-
тите и опитите за дрязги между тях. Християните трябва да си помагат. В 
България това доказване кой е по-голям според мен е грешно съревнование. За 
мен всички християни са важни. И затова целенасочено отговарям, когато ме 
питат какъв съм: „Аз съм християнин и харесвам всички християни”. Това е 
моята позиция. И всяко противоборство и обяснение, че ние сме по-големи от 
другите, защото вършим определени неща, води до следния много простичък из-
вод – ще се спасят хора от всички деноминации, което означава, че трябва да 
се уважаваме помежду си и трябва да бъдем заедно. 

И накрая, един въпрос за диалога между различните религиозни общности 
в България. Медийното пространство от време на време е наситено с 
опасения, свързани с религиозните символи. Смятате ли, че религиозната 
символика е нещо, което минира диалога между различните конфесионални 
общности – между християни и мюсюлмани например? 

Това е много дълга и сериозна тема, но според мен много е важно човек да има 
правилните отправни точки. При положение че Библията е една и съща, логично 
ли е да има постоянни разпри между различните християнски учения кой е по-ва-
жен и кой тежи повече? За мен това е голяма грешка. Оттук да започнем. Пър-
вото и най-важно нещо в България е християните да си подадат ръка. И знаете 
ли, виждам някои белези на това. Ще ви дам и един библейски пример. Апостол 
Павел се обръща към седемте църкви, което ясно показва, че още оттогава е 
започнало това разделение. Той не се обръща към Църквата, а към 7-те църкви. 
Числото 7 като библейско число, както знаете, е символ на общност, на пълно-
та. Но ясна е тенденцията, че още тогава е имало такова разделение, което 
трябва да бъде преодоляно. А колкото до символиката, знаете ли, аз съм силно 
пристрастен, харесвам християнската символика. И смятам, че нея трябва да я 
има. Не искам да се произнасям по символиките на другите учения, смятам, че 
има по-важни неща. Диалогът между християните е това, което мен ме вълну-
ва.
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В едно писмо о. Александър Мен казва за Бердя-
ев следното: „Това е мислител от XXI век, слу-
чайно попаднал в нашия. Наистина, той е много 
изолиран от всички останали. Това разваля до-
някъде нещата. Но тази изолираност е про-
блем, свързан с неговата „преждевременност”. 
Тази „преждевременност”, съчетана с ярки и 
точни интуиции, можем да открием и в есето 
Социализъм, демокрация и теокрация. Текстът 
е част от сборника Новото средновековие, из-
даден за първи път в Берлин през 1924 г. – две 
години след прогонването на Бердяев от Ру-
сия. След катастрофичните събития на Пър-
вата световна война и Октомврийската рево-
люция темата за съдбата на Европа и Русия 
дълбоко вълнува Бердяев. Размишлявайки върху 
конкретни исторически събития, той изследва 
в „лабораторно” чист вид самата „идея” на 
социализма и демокрацията, което превръща 
текста му в интересно и будещо въпроси че-
тиво 85 години след написването му.

Николай Бердяев

социализъм, демокРация и 

теокРация
1

1

Интересувам се от духовните първооснови на демокрацията и социализма, за-
това и ще направя предмет на изследването си не многообразните проявления 
на полудемокрацията и полусоциализма, а крайните форми на тези типове и тех-
ните „идеи”. Съществуват разнообразни преходни форми между демокрацията 
и социализма, на тяхното сближаване и съчетаване. Съществуват многобройни 
партии, които се определят като социалдемократически. Прави обаче бяха бол-
шевиките, когато отмениха названието „социалдемократи” и се нарекоха „кому-

1	 Превод	от:	Бердяев,	Н.	„Демократия,	социализм	и	теократия"	–	Във:	Библиотека	„Вехи"	(в	интернет	на	ад-
рес:	http://www.vehi.net/berdyaev/demokratiya.html).
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нисти”, т.е. върнаха се към „Комунистическия манифест”. Маркс е бил комунист. 
Той не е бил социалдемократ. Маркс никога не е бил и демократ. В същността 
си неговият патос е антидемократичен. „Научният социализъм” възниква и на-
влиза в мисълта и съзнанието на европейските народи не като демократическо 
учение. Не демократичен и антидемократичен е и утопичният социализъм на 
Сен-Симон, който се явява като реакция срещу Френската революция и твърде 
се доближава до духа на Жозеф дьо Местр. Демокрацията и социализмът са 
принципно противоположни. Руските комунисти са прави в това свое твърдение. 
Демократичният социализъм от жоресовски тип, обосноваващ се в рамките на 
Декларацията за правата на човека и гражданина, не е истински социализъм. 
Той е полусоциализъм, който не изразява социалистическата идея в чист вид. 
Нашите социал-революционери и десните меншевики също са по-скоро леви де-
мократи, отколкото социалисти.

Демокрацията има формален характер, тя сама не разбира своето съдържание 
и в рамките на утвърждавания от себе си принцип няма никакво съдържание. 
Демокрацията не се интересува в името на какво се изразява народната воля и 
не иска да подчини волята на народа на никаква висша цел. В момента, когато 
демокрацията познае целта, към която трябва да се стреми народната воля, тя 
ще придобие предмет, достоен за своята воля и ще се изпълни с положително 
съдържание. Тя ще трябва да постави тази цел, този предмет, това съдържа-
ние, по-високо от формалния принцип за волеизява и да ги положи в основата 
на обществото. Демокрацията обаче познава само формалния принцип на воле-
изявата, който  е най-скъп от всичко и който не иска да подчинява на нищо. 
Демокрацията е безразлична спрямо насоката и съдържанието на народната 
воля и няма никакви критерии за оценка на истинността или лъжовността на 
направлението, в което се изразява народната воля, за определянето на нейни-
те качества. Народовластието е безпредметно, то не е насочено към никакъв 
обект. Демокрацията остава равнодушна спрямо доброто и злото. Тя е търпима, 
защото е индиферентна, защото е изгубила вярата си в истината и е безсилна 
да избере истината. Демокрацията е скептична, тя възниква в един скептичен 
век, век на безверие, когато народите са изгубили твърдите критерии на исти-
ната и са безсилни да изповядват каквато и да е абсолютна истина. Демокра-
цията е краен релативизъм, отрицание на всичко абсолютно. Демокрацията не 
познава истина и затова предоставя разкриването на истината на решението 
на мнозинството от гласовете. Признаването на властта на количеството и 
преклонението пред всеобщото гласуване са възможни само при неверието в 
истината и непознаването на истината. Вярващият в истината и познаващият 
истината не я оставя на произвола на количественото мнозинство. Демокраци-
ята има секуларен характер и е противоположна на цялото сакрално общество, 
защото е формално безсъдържателна и скептична. Истината е свещена и об-
ществото, основаващо се върху истина, не може да бъде изключително светско. 
Секуларната демокрация предполага отпадане на онтологичните основи на об-
ществото, отпадане на обществото на хората от Истината. Тя иска да устрои 
човешкото общество така, като че ли Истина не съществува, това е основна-
та предпоставка на чистата демокрация. В основата на демократичната идея 
лежи хуманистичното самоутвърждаване на човека. Човешката воля трябва да 
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насочва човешките общества и всичко, което пречи на изявата на тази човеш-
ка воля и окончателното  господство, трябва да бъде отстранено. Така се 
отричат духовните основи на обществото, лежащи по-дълбоко от формалната 
човешка волеизява, разрушава се целият йерархичен строй на човешкото обще-
ство. Демокрацията е психологизъм, противоположен на всеки онтологизъм.

Предпоставка за демокрацията е крайният оптимизъм. Скептицизмът на демо-
кратичното общество е от оптимистичен, а не от песимистичен тип. Демо-
крацията не изпада в отчаяние при загуба на Истината. Тя вярва, че изявата 
на волята на мнозинството и механичното преброяване на гласовете винаги 
ще доведе до добри резултати. Формалната изява на народната воля води към 
някаква истина, поражда някакво благо. В основата на демокрацията лежи оп-
тимистичната предпоставка за естествената доброта и благородност на чо-
вешката природа. Духовен баща на демокрацията е Жан-Жак Русо и неговите 
оптимистични представи за човешката природа се предават на демократични-
те идеологии. Демокрацията не иска и да чуе за радикалното зло в човешката 
природа. Тя като че ли не предвижда, че волята на народа може да се насочи 
към злото, че мнозинството може да се застъпва за неправда и лъжа, а истина-
та да остане достояние на ограничено малцинство. Демокрацията не съдържа 
никакви гаранции, че народната воля ще се насочи към доброто, че ще пожелае 
свободата вместо да изтреби всякаква свобода без остатък. При Френската 
революция революционната демокрация, започнала с провъзгласяването на пра-
вата и свободите на човека през 1793 г., не оставя никакви свободи, изтребва 
свободата без остатък. Човешката воля, народната воля лежи в зло, и когато 
тази воля – самоутвърждаваща се, неподчинена на нищо и непросветена, се 
стреми самодържавно да определя съдбините на човешките общества, тя лесно 
тръгва по пътя на гонение срещу истината, отричане на всяка истина и заду-
шаване на всяка свобода на духа. Демокрацията възниква от патоса на свобо-
дата, от признаването на неотменимите права на всеки човек, за нея истината 
като че ли е утвърждаване на свободата на съвестта и свободата на избора. 
Защитниците на демокрациите посочват, че демокрацията е родена духовно при 
провъзгласяването на свободата на съвестта от религиозните общности по 
време на Реформацията в Англия. Но формално безсъдържателното и негативно 
разбиране за свободата таи в себе си отровата, която разяжда историческите 
демокрации и подготвя у тях гибелта на свободата на духа. Русо отрича свобо-
дата на съвестта по принцип. Робеспиер я изтребва на практика. Самодържав-
ният народ може да насилва съвестта на хората, може да лишава от каквато 
си иска свобода. Алексис дьо Токвил и Джон Стюард Мил, които не могат да се 
нарекат врагове на демокрацията, с голямо безпокойство говорят за опасно-
стите, които носи тя със себе си, за опасностите за свободата на човека, за 
човешката индивидуалност. В основата си демокрацията е индивидуалистична, 
но в съдбоносната си диалектика тя води към антииндивидуализъм и нивелиране 
на човешките индивидуалности. Демокрацията е свободолюбива, но това сво-
бодолюбие възниква не от уважение към човешкия дух и човешката индивидуал-
ност, това е свободолюбието на равнодушните към истината. Демокрацията е 
фанатична само в стихията на революцията. В мирното, нормално свое битие 
тя е чужда на всеки фанатизъм и намира хиляди мирни и незабележими начини 
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да нивелира човешките индивидуалности, така че да угаси свободата на духа. 
Истинска свобода на духа вероятно е имало повече във времената, когато са 
горели кладите на инквизицията, отколкото в съвременните буржоазнодемо-
кратични републики, които отричат духа и религиозната съвест. Формалното, 
скептично свободолюбие е направило много за изтребването на своеобразието 
на човешката индивидуалност. Демокрациите не означават непременно свобода 
на духа, свобода на избора – такава свобода може да съществува повече в об-
щества, които не са демократични.

Демокрацията възниква при разпадането на единството на народната воля, при 
атомизирането на обществото, при загиването на народните вярвания, съе-
диняващи народа в едно цяло. Идеологията, признаваща върховенството и са-
модържавието на народната воля, възниква тогава, когато народна воля вече 
няма. Демокрацията е идеология на критична, а не на органична епоха в живота 
на човешките общества. Демокрацията дори не си поставя за цел да обедини 
разпадналата се народна воля. За нея човешката личност е отвлечен атом, 
равен на всеки друг и задачата за свързването на хората е чисто механична. 
Демокрацията е способна само механично да събере волята на всички, но оттук 
не излиза обща, органична воля на народа. Органичната народна воля не може 
да бъде изразена аритметически, не може да бъде забелязана чрез преброяване 
на гласове. Тази воля се открива в историческия живот на народа, в неговата 
култура и се изразява преди всичко в религиозния живот на народа. Извън орга-
ничната религиозна почва не съществува единна, обща воля на народа. Когато 
народната воля упада, народът се разпада на атоми. А от атомите не може да 
се пресъздаде никакво единство, никаква общност. Остава само механичният 
сбор на мнозинството и малцинството. Започва борба на партии. Равнодей-
стващата борба на социални класи и групи се образува тъкмо в тази борба. 
Демокрацията е именно арена на борба, сблъсък на интереси и насоки. Всичко 
в нея е крехко, чупливо, няма единство и устойчивост. Това е вечно състояние 
на преход. Демокрацията създава парламент – най-неорганичното образование, 
орган на диктатурата на политическите партии. В демократичното общество 
всичко е кратковременно, всичко е устремено към нещо, излизащо извън предели-
те на демокрацията. Демокрацията прекалено се застоява на безсъдържателния 
като форма момент на свободата на избора. От различни страни и монархис-
ти, и социалисти насилват живота на демократичните общества и настояват 
изборът най-сетне да бъде направен, съдържанието да бъде намерено. Демок-
рацията признава народа за суверенен и самодържавен, но не познава народа. 
В демокрациите народът липсва. Откъснатото човешко поколение от кратък 
дял на историческото време, изключително съвременното поколение и дори не 
то цялото, а някаква негова част, не може да бъде наречено народ. Народът е 
велико историческо цяло, в него влизат всички исторически поколения, не само 
живите, но и мъртвите, и бащите, и дедите ни. Волята на руския народ е воля 
на хилядолетен народ, който чрез св. Владимир приема християнството, който 
обединява Русия при Великите московски князе, който намира изход в Смътната 
епоха и отваря прозорец към Европа при Петър Велики, който дава велики свет-
ци и подвижници и ги почита, който създава велика държава и култура, както и 
великата руска литература. Това не е волята на нашето поколение, откъснато 
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от предишните поколения. Самомнението и самоутвърждаването на съвремен-
ното поколение, превъзнасящо го над починалите бащи, е и коренната лъжа на 
демокрацията. Това е разрив между минало, настояще и бъдеще, отрицание на 
вечността, поколение изтребващо потока на времето. В определянето на съд-
бата на Русия трябва да бъде чут гласът на целия руски народ, на всички негови 
поколения, а не само на живото. Затова и във волята на народа, в общата воля, 
в органичната воля, влиза историческото предание и традиция, историческата 
памет за поколенията, оттеглили се във вечността. Демокрацията не иска 
и да чуе за това, затова тя и не познава народната воля, а само механично-
то събиране на волите на незначителна част от съвременниците. Френската 
революция донесе първото разочарование, като не осъществи обещанията си. 
Най-новите демокрации са на кръстопът в мъчително безсилие и недоволство. 
Те се разкъсват от вътрешен раздор. В демократичните общества няма нищо 
органично, нищо здраво, нищо от духа на вечността. Те са свободолюбиви само 
в смисъла на равнодушието спрямо доброто и злото, към лъжата и истината. 
Пораждат се съмнения към всеобщото избирателно право, съвършено механично, 
разглеждащо човека като безкачествен атом. Търсят изход в корпоративно-
то представителство, в завръщането към средновековния цехов принцип. Така 
смятат да постигнат органични единства, при които човек вече няма да е от-
къснат атом. Разочарованието от демокрацията и нейната криза са свързани 
с безсъдържателно формалния  характер. Започват мъчителни търсения на 
съдържанието на народната воля. А важно е не това народната воля, волята на 
всички, да бъде формално проявена и количественото мнозинство да определи 
съдбата на обществото според произволното направление на тази воля. Важно 
е накъде е насочена тази воля, качеството на тази воля. Социализмът подлага 
на песимистична критика демокрацията, скрива нейната безсъдържателност и 
преминава към определено качествено съдържание. Той познава избрания народ, 
който иска осъществяването на социалната справедливост, която – от своя 
страна – има предметна насоченост. Социализмът предлага начало, диаметрал-
но противоположно на демокрацията.

2

Социализмът, обратно на демокрацията, има материално съдържателен харак-
тер. Той знае какво иска и има предмет на стремежите си. Той не е безразличен 
към посоката, в която е насочена народната воля и не претендира да знае ис-
тината, поради което и не предоставя решаването на въпроса за истината на 
механичния сбор от гласовете. Според психологическия си тип социализмът не 
е скептичен. Социализмът е вяра, той има претенцията да бъде новата вяра на 
човечеството. Утопичният социализъм на Сен-Симон и научният социализъм на 
Карл Маркс наравно предявяват религиозни претенции, искат цялостно отноше-
ние към живота, искат да решат всички въпроси на живота. Позицията на воля-
та при социализма е съвсем друга в сравнение с демокрацията – по-напрегната, 
по целенасочена и централизирана, насочена към един всеобхватен предмет. По 
природата си социализмът не може да допусне парламент на мнения, свободна 
арена на партийни борби и интереси, които толкова обича скептичната демок-
рация. Социализмът търси и намира народната воля, която притежава истинско 
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съдържание, справедливата воля, свещената воля. Социализмът утвърждава не 
формалния суверенитет на народа, нацията, а материалния суверенитет на 
избраната класа, чиято воля притежава особени качества. Социализмът има 
месиански характер. Съществува избраната класа – пролетариатът, класата-
месия, която е чиста от първородния грях, в който е заченато всичко в истори-
ята и който лежи в основата на цялата култура, на „буржоазната” култура – от 
греха на експлоатацията на човек от човека, на класа от класа. Тази месианска 
класа е и зародишът на истинското човечество, на бъдещото човечество, в 
което вече няма да има експлоатация. Пролетариатът е новият Израил. Всички 
атрибути на избрания народ Божи се пренасят върху месианската класа. Той 
трябва да бъде избавител и освободител на човечеството, той трябва да осъ-
ществи Царството Божие на земята. В секуларна форма, в един късен истори-
чески час, отново се появява древният еврейски хилиазъм. Избраната класа в 
крайна сметка осъществява това обетовано земно царство, което не осъщест-
вява Разпнатият Месия. Тя е новият месия, строителят на земното царство, в 
чието име е отхвърлен старият Месия, възвестил царство, което не е от този 
свят. Суверенитетът на пролетариата се противопоставя на суверенитета на 
народа. Пролетариатът е истинският народ, справедливият народ, притежаващ 
всички качества, които гарантират насочеността на волята към най-висшия 
тип живот. Само на пролетариата от нашата епоха е присъщ истински живот, 
максимум живот. Това е класа, която побеждава, а не е само угнетявана. Тя ще 
разгърне висшата мощ на човечеството, окончателно ще овладее природните 
стихии и ще развие максимално производителните сили. Идването на тази класа 
на власт ще означава скок в царството на необходимостта, в царството на 
свободата, световна катастрофа, след която ще започне истинската история 
или свръхистория. Такива са упованията на класическия революционен социа-
лизъм. Той е по-интересен и по-показателен в сравнение с преходните и поло-
винчати форми на фактическата социалдемокрация, която опортюнистично се 
приспособява към буржоазния живот.

Грешно обаче би било да се мисли, че според класическото социалистическо 
мислене суверенитетът трябва да принадлежи на фактическия, емпиричен про-
летариат, като на човешко количество (сбор от хора – б.пр.). Суверенитетът 
принадлежи не на пролетариата като факт, а на пролетариата като „идея”. 
Именно на „идеята” за пролетариат принадлежи и световното господство. В 
това отношение социализмът не е емпиричен реализъм, а идеализъм. Носител 
на „идеята” за пролетариат, който знае истината, е избрано малцинство, най-
съзнателната групичка. Пълнотата на властта трябва да принадлежи на това 
малцинство от избраници. По такъв начин социализмът се разкрива по-скоро 
като аристократичен, отколкото като демократичен. В името на тази „идея”, в 
името на истинната пролетарска воля, която може да бъде достояние само на 
единици, в името на съзнаваните от малцина интереси на пролетариата, които 
са и интереси на човечеството, върху фактическия, емпиричен пролетариат, 
може да бъде упражнявано всякакво насилие. С оръдия, щикове и бухалки факти-
ческият пролетариат – несъзнателна човешка маса – може да бъде принуждаван 
към осъществяване на пролетарската „идея”. Социализмът принципно отрича 
суверенитета на народа, свободната изява на волята на народа и правото на 
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всеки гражданин да участва в тази волеизява. Но неговият аристократизъм 
отива още по-далеч. Социализмът не само признава единствено на избраната 
класа – пролетариата, притежаващ истинна насоченост на волята, правото 
на свободна волеизява. Това право принадлежи само на избрана част от проле-
тариата, само на работниците, притежаващи социалистическа воля, т.е. при-
мерно „болшевишка” социалистическа воля, а не „меншевишка” социалистическа 
воля. Социализмът е принципно нетърпим и ексклузивен, по идея той не може 
да предостави никакви свободи на своите противници, на инакомислещите. Той 
е принуден да отрича свободата на съвестта. Той е системата на Великия ин-
квизитор и Шигальов. Той иска да реши съдбата на човешките общества, като 
отрича свободата на духа.

Социалистическото общество и държава по типа си е вероизповедно, сакрално, 
а не секуларно, не светско. В социалистическата държава има господстващо 
вероизповедание и принадлежащите към това господстващо вероизповедание 
трябва да имат привилегировани права. Тази държава не е равнодушна към вя-
рата, не е индиферентна като либералнодемократичната, тя диктува своята 
истина и принуждава към нея. Тези, които не признават социалистическата 
вяра, трябва да бъдат поставени в положение, аналогично на това, в което са 
се намирали евреите в старите теократични християнски общества. Веро-
изповедната социалистическа държава претендира да бъде сакрална, свещена 
държава, осенена от благодат – не Божия, а дяволска, но непременно благодат. 
В това е съществената противоположност между социалистическата държава 
и дясната демократична държава. Социализмът, подобно на средновековната 
католическа теокрация, отрича свободата на съвестта. Той иска да натрапи 
истината на добродетелта, но за разлика от либералната демокрация не ос-
тавя свобода на избор. Социализмът възприема лъжливия стремеж на старата 
теократична и империалистическа идея, идеята за външно, принудително един-
ство на човечеството, на количествения универсализъм. Социалистическите 
утопии, които в очите на мнозина са златни сънища на човечеството, никога 
не са обещавали никакви свободи. Те винаги рисуват картини на съвършено дес-
потични общества, в които свободата е изтребена без остатък. В утопията 
на Томас Мор свободното придвижване от едно място на друго се оказва не 
по-лесно, отколкото в най-тежките години от съществуването на съветската 
социалистическа република. В утопията на Етиен Каб съществува само един 
правителствен вестник и абсолютно не се допуска съществуването на свобод-
ни печатни органи. Хората слабо са познавали или са забравили утопиите и пре-
калено често са въздишали за невъзможността от тяхното осъществяване. Но 
утопиите се оказват много по-осъществими, отколкото е изглеждало преди. И 
сега стои другият мъчителен въпрос – как да се избегне окончателното им осъ-
ществяване. У нас болшевиките бяха смятани за утописти, отдалечени от ре-
алните жизнени процеси, за реалисти бяха смятани кадетите. Жизненият опит 
ни научи на обратното. Утописти и фантазьори бяха кадетите. Те мечтаеха за 
някакъв правов строй в Русия, за правата и свободите на човека и гражданина в 
руските условия. Безсмислени мечтания, неправдоподобни утопии! Болшевиките 
се оказаха истински реалисти, те осъществяваха най-възможното, действаха в 
посоката на най-малкото съпротивление, бяха минималисти, а не максималисти. 
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Те най-силно се приспособиха към интересите на масите, към инстинктите на 
масите, към руските традиции във властта. Утопиите са осъществими, те са 
по-осъществими от това, което бе представяно като „реална политика” и беше 
само рационален разчет на кабинетни хора. Животът се движи към утопиите. 
И, може би, започва нов век на мечтания на интелигенцията и на културната 
прослойка въобще за това, как да бъдат избегнати утопиите, как да се вър-
нем към не-утопично общество, към „по-несъвършено” и по-свободно общество. 
Вече няма да мечтаят за социализъм, за който у нас мечтаеха почти всички, не 
само социалистите. Та нали и руският либерал мислеше, че няма нищо по-висше 
от социализма, но че социализмът, за съжаление, е неосъществим и че самият 
той не стои на достатъчна висота на героизма, за да осъществи такъв висок 
идеал. Сега ще мечтаят не за съвършен, а за несъвършен строй, т.е. по-свобо-
ден строй. Изглежда свободата е свързана с несъвършенството, с правото на 
несъвършенство. Социализмът е тип авторитарно общество, в това е подобен 
на теократичното общество и държава. Гениално остро Константин Николаевич 
Леонтиев, който предвиди и предсказа тържеството в Русия именно на социа-
листическата революция, казваше, че за социализма са необходими вековните 
предания на покорност и инстинктите за подчинение. Той знаеше, че социали-
змът ще се основава не върху розова вода, а върху човешка кръв. В това той 
стои по-високо от по-голямата част от руснаците, които от векове мечтаят 
за идилията на социализма и си въобразяват, че социализмът е свобода. Но не, 
трябва да се избира – или социализъм, или свобода на духа, свобода на човеш-
ката съвест. Достоевски прекрасно разбира това. Социализмът утвърждава 
такава „сакрална власт” и „сакрално общество”, че не остава място за нищо 
„светско”, за нищо волно и преходно, за свободна игра на човешките сили. Социа-
лизмът иска да владее целия човек, не само тялото, но и душата му. Той претен-
дира за най-интимната и съкровена дълбина на човешката душа. Тук той излиза 
с претенции, подобни на претенциите на Църквата. Само Църквата претендира 
да обладава човешката душа и се нагърбва със задачата да предвожда човеш-
ките души. Държавата никога не претендира за власт върху човешката душа, 
тя знае своите граници. Дълбочината на човешката душа остава непроницаема 
за държавата. И най-деспотичната държава не изисква човешките души да  се 
отдадат в най-свещената си част. Държавата праща в затвора и екзекутира, 
но не изисква духовно подчинение. Не изисква светската, секуларната държа-
ва. Но именно това изисква теократичната държава, предявяваща универсални 
претенции, представяща се за свещена църковна държава. Такива претенции в 
небивала по своята крайност форма има и социализмът. Той иска да дресира 
механично човешките души, да ги щампова дотолкова, че да се чувстват добре 
в социалния мравуняк, да обикнат казармения живот, да се откажат от свобо-
дата на духа. Социализмът иска да подготви щастливи младенци, не познаващи 
греха. Християнството държи преди всичко на свободата на човешкия дух и 
затова не допуска възможността за механично дресиране на човешките души за 
земния рай. То оставя тази работа на антихриста.

Социализмът е прав, когато поставя предмета и съдържанието на народната 
воля по-високо от самата народна воля, от формалната волеизява. Ако има ня-
какво качествено съдържание на народната воля и някаква висша цел в живота 
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на народа, това съдържание и цел трябва да бъдат поставени по-високо от 
самата формална воля на народа. Тогава се преодолява релативизмът, получа-
ва се достоен предмет. Тази достойна цел, към която е устремена народната 
воля, трябва да стои по-високо от самата народна воля. На тази цел трябва 
да бъде подчинен общественият живот. Но цел на живота може да бъде само 
духовният живот и съдържание на живота може да бъде само общественото 
съдържание. Затова в основата на човешките общества трябва да бъдат по-
ложени религиозно духовни начала, които трябва да стоят по-високо от всяко 
самоутвърждаване на човешката воля. И свободата на човека, свободата на 
духа, може да бъде спасена само на почвата на познаването и придобиването 
на такива религиозно духовни начала, само чрез обръщане към Божията воля, 
тъй като човешкото своеволие и човешкият произвол изтребват човешката 
свобода. Страшно е човек да попадне в зависимост от човешката воля, от чо-
вешкия произвол, от господството на човешките маси, неподчинени на никаква 
Истина и никаква Справедливост. Така се поставя проблемът за неизбежното 
ограничаване на самодържавието на демокрацията, както и на всяко човешко 
самодържавие, включително и на монархическото самодържавие. Социализмът 
обозначава кризата на хуманизма – криза на човешкото самоутвърждаване, фор-
мулирано от демокрацията. Социализмът вече преминава към някакво нечовешко 
съдържание, към нечовешка колективност, в името на която всичко човешко се 
принася в жертва. Маркс е антихуманист. При него човешкото самоутвържда-
ване преминава в отрицание на човека. Демокрацията е все още хуманистична. 
Социализмът вече е от другата страна на хуманизма. Социализмът е реакция 
срещу новата история и завръщане към Средновековието, но в името на друг 
бог. Новото средновековие е длъжно да бъде подобно на старото, в него ще има 
своя обратна теокрация. Но където свършва хуманистичното царство, цар-
ството на секуларната хуманност, там се разкриват противоположни бездни. 
Социалистическата държава прилича на теокрацията и има теократични пре-
тенции, защото е сатанокрация. В нея обществото, общественият колектив, 
се превръща в неограничен деспот, по-страшен от деспотите на древна Асирия 
и Персия.

3

Още Владимир Соловьов казваше, че за да бъде победен социализмът, трябва да 
се признае правотата му. Срещу социализма не може да се води борба с „буржо-
азни” идеи и не може да му бъде противопоставяно капиталистическото и бур-
жоазнодемократично общество на ХIХ и ХХ век. Именно буржоазното общество 
породи социализма и доведе до него. Социализмът е плът от плътта и кръв от 
кръвта на капитализма. Те стоят на една и съща почва, един и същи дух, или 
по-скоро ги води едно и също отрицание на духа. Безбожието си социализмът 
наследява от буржоазно-капиталистическото общество на ХIХ век – наистина 
най-безбожното, което познава историята. При него вече е нарушено необходи-
мото отношение на човек към човека и на човека към материалната природа. 
Икономизмът на цивилизацията на ХIХ век, изврати йерархичния строй на обще-
ството и породи икономическия материализъм, вярно отразил самата действи-
телност на ХIХ век. В тази действителност духовният живот е само надстрой-
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ка, отражение, приспособление. Поклонението пред Мамона вместо пред Бога е 
еднакво присъщо и на капитализма, и на социализма. Социализмът не е утопия 
или мечта, социализмът е реална заплаха и предупреждение към християнските 
народи, сурово напомняне за това, че те не са изпълнили завета на Христос, че 
са отстъпили от християнството. Понякога обосновават капитализма с това, 
че човешката природа е зла, че насилствено това Зло не може да бъде победе-
но, че социализмът предлага добра природа. Но забравят, че може да настъпи 
исторически час, когато злото в човешката природа, именно нейното зло може 
да приеме нова форма. Злата природа създава социализма. Капитализмът, като 
духовно етична категория, се появява поради това, че човешката природа тъне 
в зло. Но затова възниква и социализмът. Отстъплението от християнството, 
измяната спрямо духовните основи и духовните цели на живота трябва след 
стадия на капитализма да доведе до стадия на социализма. Или да започне реал-
ното осъществяване и обръщане към духовния живот, да се възстанови йерар-
хичният нормален строй, икономиката да се подчини на духа, политиката да се 
вкара в подобаващите  граници.

Социализмът претендира да има съдържание и цел, при това истинско съдържа-
ние и истинска цел. С това той се отличава от демокрацията, която е отворена 
за всички възможни съдържания и всички възможни цели. Социалистическото съ-
държание на живота и социалистическата цел на живота са такива, че предиз-
викват фанатична нагласа у адептите си. Но какво е това съдържание и каква 
е тази цел? Съдържанието на социализма е фикция, той е също толкова безсъ-
държателен и неотнологичен, колкото и демокрацията. Може ли нещо да бъде 
отнесено към съдържанието и целта на живота в социализма освен средствата 
и оръдията на живота – цели, намиращи се извън самия социализъм? Та нали об-
щественото притежание на оръдията за производство не е цел и съдържание 
на живота. Икономическото равенство не е цел на живота и не е съдържание 
на живота. Организираният производителен материален труд, обожествен от 
социализма, също не е цел на живота и съдържание на живота. Социалистичес-
кото обожествяване без качествен материален труд се ражда от загубата на 
целта и смисъла на живота. Целите на човешкия живот погасват в тази епоха, 
която предлага социализмът, и окончателно се подменят със средствата за 
живот. Те започнаха да гаснат още при буржоазната цивилизация на ХIХ век, в 
икономизма на този век, в поглъщането от външното устройство на живота. 
Нито в социализма, нито в демокрацията има духовно съдържание. А истинското 
съдържание на живота и целта на живота може да се търсят само в духовната 
действителност, само в духовната култура. Целта на живота и съдържанието 
на живота могат да бъдат само духовни, те не могат да бъдат социални, те 
не могат да бъдат поставени в политически и икономически форми. Никаква 
социална и политическа идеология не достига до истинско съдържание, ако не 
го получава от духовния живот, в подчинението на всички социални и политиче-
ски форми на духовната цел. Съдържателността на социализма е привидна. В 
съдбоносната си диалектика той само разкрива духовната безсъдържателност 
на съвременната цивилизация. Пролетарската „идея”, в чието име се пролива 
толкова кръв и която предизвиква такава фанатична преданост към себе си, се 
оказва безсъдържателна идея. Тя говори за оръдията на живота, но не казва нищо 
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за самия живот. До целите на живота така и не достига. Жалкото бърборене за 
новата пролетарска душа и новата пролетарска култура предизвиква известно 
чувство на неловкост у самите социалисти. Няма никакви признаци за зараждане 
на нова душа, душата си остава старата душа на ветхия Адам, пълна с корист, 
завист, злоба и отмъстителност. Новото е само това, че в тази душа отслабва 
чувството за грях и възможността за покаяние. Няма никакви признаци за нова 
пролетарска култура и ново пролетарско творчество. Съществува само понижа-
ването на качеството на културата, понижаване до нивото на изискванията на 
техническата цивилизация. Социализмът живее за сметка на буржоазната кул-
тура, умствено се храни от материализма на буржоазното просвещение. В со-
циализма има и новост – възникването на нечовешки колектив, на нов Левиатан. 
Но в този страховит колектив, страшно чудовище, загиват всички цели и съдър-
жания на живота, угасва всяка духовна култура, в него няма нова човешка душа, 
защото изобщо няма човешка душа. Вътрешната диалектика на демокрацията и 
социализма ни учи, че несъдържателната и истинска народна воля не може да се 
търси във външните, социални и политичес ки признаци. Няма праведна воля извън 
самата праведност на волята, самата святост на волята. Необходимо е реално 
постигане на праведност, победа над греха, просветление и преображение, за да 
може човешката воля, народната воля, да осъществи праведен живот, да бъде 
животът творен в Истината. Реалното преображение не може да бъде замес-
тено с никакви външни знаци и никакви симулации. Преобличането, промяната на 
дрехите, не помага. Под буржоазни или социалистически дрехи може да се крие 
едно и също съдържание или едно и също отсъствие на съдържание. Пред всяко 
общество, пред всеки народ стои преди всичко религиозна задача. Защото про-
светлението и преображението на волята, изпълването  с божествени предме-
ти е задача религиозна, а не социално-политическа. И всички социално-политиче-
ски задачи трябва да бъдат подчинени на тази религиозна задача. Съдържанието 
на живота може да бъде само религиозно съдържание. Съдържанието на живота 
е влизането в Божия живот, т.е. в истинското битие. Волята на народа, волята 
на пролетариата е грешна воля, затова е и причастна към небитието и може 
да създаде царство на небитието. Тази воля трябва да се склони пред висшата 
воля, пред святата воля, пред Божията воля. Тогава тя осъществява битието. 
Суверенитетът принадлежи не на народа, не на пролетариата, а на Бога, т.е. на 
самата Истинност, на самата Справедливост. И в живота на обществото и на 
държавата трябва да се търси Божията, а не своята воля. Това положение тряб-
ва да бъде насочено не само против „левите”, демократи и социалисти, но и сре-
щу „десните”, монархистите. На демокрацията не трябва да се противопоставя 
насилственото изразяване на човешката воля на привилегировани обществени 
групи. Задачата на духовното просветление и преображение, придобиването на 
Божията воля и Божията истина, не е само лична задача, стояща пред индивиду-
алната душа. Това е също обществена задача, историческа задача, стояща пред 
цели народи. Духовните сили, Божествените енергии действат не само в лична-
та душа, но и в душата на обществата, в душата на народите, в историята. 
Тук става дума не за лично усъвършенстване, а за духовни промени и придобивки 
в живота на обществата и народите, в съдбините на историята. Личността и 
обществото не могат да бъдат откъснати и изолирани помежду си. В този ход 
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на мислите стигаме до поставянето на проблема за теокрацията. Разрешава ли 
се в теократическото общество поставеният от нас проблем?

4

В живота на европейските общества победоносно навлязоха първо демокраци-
ята, а после и социализмът, именно защото старите теократични общества 
вътрешно се бяха разложили. Това беше необратим процес. Съдбата е такава. 
Една е съдбата, обединяваща човешкия път от теокрацията към социализма. 
Неуспехът и неосъществимостта на теокрацията по съдбоносен начин доведо-
ха до идването на демокрацията и опита на социализма. Така се преживяха един 
след друг редица исторически неуспехи и тяхната причина е една – реалното 
преобразяване на живота бе заместено с външни и формални знаци за това, 
че обществото е или теократически-сакрално, или социалистически-сакрално. 
Теокрацията е съзнателно символична, социализмът в съзнанието си е симво-
личен. Но и на двете места се постигат само външни знаци за съвършения 
строй и само го симулират. И старите теокрации – западната папистка и 
източната императорска – претърпяват провал и се разлагат, защото в тях 
не се постига реално Царството Божие на земята, а само външно се символи-
зира, ознаменува се формално. Теократичната държава се изражда в симулация 
на свещено царство, все повече и повече губейки своето свещено съдържание. 
Средновековният теократичен замисъл е един от най-великите замисли в ис-
торията. Но свободата на човешкия дух, съгласила се на осъществяването на 
Царството Христово на земята, не е взета под внимание. Царството Божие 
не може да бъде осъществено чрез насилие. Човекът тръгва по пътя на авто-
номното самоопределение, самоопределението преминава в самоутвърждаване, 
самоутвърждението води към самоизтребление на човека. Такава е трагедията 
на новата история. Преходът от хетерономия към автономия е неизбежен. Об-
ществото, основано на хетерономия, не може да съществува вечно, автоном-
ното съзнание се пробужда неизбежно. Но автономията трябва да бъде само 
път към теономията, към едно по-висше състояние, към свободното приемане и 
подчинение на Божията воля. В новата история автономията води не към тео-
номия, а към аномия. Но в аномията автономията се самоизяжда, превръща се 
в най-зла хетерономия. Това и наблюдаваме при социализма. В старото теокра-
тично общество теономията не е автономна, затова не е осъществена и ис-
тинска, реална теокрация. В новото автономно общество теономията съвсем 
отсъства и затова такова общество няма никакво онтологично съдържание. 
Символизмът на старата теокрация обаче имаше до известно време, до извест-
на възраст на човечеството, истинско свещено значение. Старите общества 
са изпълнени със свещена символика. И това има огромно значение в процеса 
на възпитанието и ръководенето на християнските народи. Но трябваше да на-
стъпи момент в живота на народите, когато те ще пожелаят да преминат от 
символизма към реализъм, към най-реалния живот. Това вече не е онтологиген 
или мистичен реализъм, реализъм на просветлението и на преобразяването на 
живота, а реализъм емприричен и даже материалистически, илюзорен, меоничен 
реализъм. Реализъм, в който няма никакво съществено съдържание – формален, 
целият във външни ознаменувания, а не в битийни постижения. Има само един 
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път към Царството Божие, към истинската теокрация и това е реалното него-
во постигане, т.е. истинското постигане на духовния живот, просвещаването и 
преображението на човека и света. Извън реалното постигане на висш духовен 
живот, т.е. извън прераждането, извън новото духовно раждане, са непостижими 
каквото и да е съвършено общество и съвършена култура. Не е възможно само 
да се символизира висш духовен живот и накрая да се симулира, той трябва 
реално да се постига Реалното постигане на висш духовен живот няма твърде 
забележими признаци. Затова е казано, че Царството Божие идва незабележимо. 
Твърде забележимото осъществяване на Царството Божие винаги говори за 
фалш. Не може да има завръщане към старите теокрации – западна и източна, 
тъй като не може да има завръщане към външното ознаменуване на Царството 
Божие без реалното му постигане. Симулирането на „християнска държава” няма 
да помогне. Такава именно симулация доведе до краха, до опита на демокрацията 
и на социализма. Но как да бъде създадена истинската християнска държава, 
истинското християнско общество? За това е необходимо духовно просветле-
ние и преображение. Може би катастрофите и великите изпитания ще доведат 
до това. И все пак истински християнската държава вече няма да е държава. 
Необходимо е да не се изхвърля всичко навън, да не се обозначава или симулира 
вътрешен живот, а всичко да бъде потопено във вътрешния живот, необходимо 
е завръщане в родината на духа. Това е революция, която е по-дълбока дори в 
сравнение с революциите, които правят външните революционери.

Преживяваме световна криза на всички социалнополитически идеологии и форми. 
Като че ли всичко е изживяно във външния живот и нищо не може да вдъхнови 
особено цивилизованите народи. Настъпва социалнополитическа старост. Само 
руският народ открива все още огромна енергия за разрушение и се опитва да 
осъществи най-безумната от утопиите. Рушат се старите общества, в които 
все още има остатъци от теократичните санкции. Правят се трескави опити 
те да бъдат реставрирани. Това е безнадеждна работа. Старата теократична 
държава не може да бъде възстановена, не може да има връщане към нея, защото 
тя не осъществи Божията истина, а само във външните белези се преструваше, 
че я осъществява. Владимир Соловьов обясняваше падането на Византия с това, 
че тя на практика дори не прави опит да осъществи християнството. С някои 
вариации и по-меко това може да се каже за всички стари теократични държави, 
носещи в себе си собствената си гибел. Може да се каже, че не християнството 
не е успяло, а не е успяло делото на св. Константин Велики, въпреки че притежа-
ва провиденциално значение. Християнството като че ли се завръща към състо-
янието си отпреди Константин. Руската православна църква определено вече се 
е завърнала към това състояние. Може би на християнството е предначертано 
да се върне още по-назад, към катакомбното състояние, откъдето отново да 
победи целия свят. Твърде невероятно е новото царство на Кесаря да пожелае 
да бъде християнско. И никакви нови симулации на християнска държава няма да 
доведат до истински реални битийни постижения. Навлизаме в епохата на убий-
ствени разобличения, когато ще се наложи да живеем с разобличени реалности. 
В това е значението на нашата трагична и безрадостна епоха. Християнският 
исторически песимизъм влиза в правата си. Трябва да се откажем от розовите 
илюзии, от сладникавия песимизъм. Този относителен песимизъм не трябва да 
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попречи на вътрешната ни устременост вътре в духовния живот. Падането на 
външните илюзии обръща към вътрешен живот.

Безбожната и лицемерна цивилизация на ХIХ и ХХ век и празнува своите победи и 
преживява смъртоносна криза в основите си. Тя породи световна война – отроче 
на безграничната похот на живота в съвременната цивилизация. И световна-
та война стана начало на нейното разрушение. Напразно се мечтае за мирен 
буржоазен живот, за връщане към основите на буржоазната цивилизация от ХIХ 
век, което е едва ли не утопията на съвременното обществено състояние. Ка-
тастрофите на нечуваните войни и революции са заложени в основите на тази 
цивилизация и за завръщане към общественото състояние отпреди световната 
война мечтаят само безумците, въпреки че това безумие изглежда твърде раз-
умно. Трагизмът на съвременната криза е в това, че в дълбините на душата си 
никой не вярва в никакви политически форми или обществени идеологии. Само 
комунизмът все още се опитва да утвърждава себе си с демонична напрегнатост 
на волята и кървав фанатизъм. Но той загива от смъртоносните удари, които 
сам нанася на собствената си идея. Не само монархиите се рушат, но и демо-
крациите преживяват криза, напомняща агония. Рушат се старите системи на 
държавата и стопанството и европейските общества навлизат в епоха, която 
прилича на Ранното средновековие. Проблемът на демокрацията престана да бъде 
политически проблем. Той се превърна в духовно-културен проблем, в проблем на 
духовното прераждане на обществото и превъзпитаването на масите. Демокра-
циите провъзгласиха свободата на избора, но не трябва задълго да се спират на 
тази свобода, трябва да се възползват от нея, трябва да изберат истината, да 
се подчинят на някаква истина. А това излиза отвъд пределите на демокрацията. 
Единствено оправдание за демокрацията може да е само това, че тя преодолява 
сама себе си. В това може да бъде нейната истина. Съвременните демокрации 
явно се израждат и не вдъхновяват никого. Вярата в спасителната мисия на де-
мокрацията вече не съществува. Демократите са тези, за които е казано, че са 
нито хладни, нито горещи и затова ще бъдат низвергнати. Истинският живот не 
може да се постигне с количество. Монархистите, независимо от значимостта 
на самия монархически принцип, са движени от негативни и безсилни чувства, 
нерядко са изпълнени със злоба и отмъстителност, а самата монархия за твърде 
много от тях е само оръдие за възстановяването на нарушените им интереси. 
Постарому народът не може да бъде насилствено върнат към монархията. Наро-
дите трябва свободно да я поискат, за да може тя да се осъществи, но в този 
случай тя ще бъде съвсем нова. В стопанския живот, в социалния строй се руши 
капитализмът, поразен от смъртоносните отрови, изработени от самия него. 
Няма връщане към този индустриално капиталистически строй, който съществу-
ваше до световната война, защото той породи всички нещастия на човечество-
то. Но вече е разколебана и надеждата, че капиталистическата система може да 
бъде заменена от социалистическата. В социализма повече не може да се вярва. 
Той престана да бъде невидимият предмет, обличан във вяра, той стана видим 
предмет. И като видим предмет, който може да бъде облечен в знание, прежи-
вява криза не по-малка от тази на капитализма, той води човешкото общество 
към окончателна безизходица. Духовните основи на труда и неговата мотивация 
определят стопанския живот на народите. Тези духовни основи на труда са раз-
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рушени и народите са заплашени от глад. Мотивацията на труда при капиталис-
тическите общества не може да бъде възстановена. Народите не могат да бъ-
дат принудени към трудовата дисциплина, господствала в капиталистическото 
общество, в този случай имаме нещо необратимо. А социализмът сам по себе си 
е най-неспособен да създаде нова дисциплина на труда, да даде новата му духовна 
обосновка. Той обожествява труда, прави си от него кумир и напълно го разлага, 
ликвидира точно тази работническа класа, в името на която иначе е готов на 
всякакви кървави насилия. Икономическият въпрос, както и политическият въпрос, 
за съвременното човечество се превръща в духовен въпрос, но той сам по себе 
си е неразрешим. Възстановяването на труда предполага духовно възраждане. Но 
социализмът се руши, следвайки капитализма, не само заради стопанската си не-
годност, но и заради духовната си нездравост. Проявява се сатанократическата 
природа на социализма. Социализмът търпи същия тежък неуспех, както и всички 
обществени форми. И това ще е най-съдбоносния неуспех до прехода към новия 
път. Съществува християнски социализъм. Но не трябва да се придава прекалено 
голямо значение на думите. Аз съм готов да се призная за християнски социа-
лист. Но това е твърде несъвършено определение. Християнският социализъм не 
е истински социализъм, а истинските социалисти не могат да го търпят. В стро-
гия смисъл социализъм трябва да бъде наричано направлението, което по външен, 
материално насилствен път иска да реши съдбините на човешкото общество. 
Християнският социализъм не е такъв. Той само признава несправедливостта 
на индивидуалистичния капиталистически строй. Главната беда обаче е там, че 
старият християнски социализъм е много палеативно, принципно нерадикално на-
правление. Затова и влиянието му не може да е силно. Християнството трябва да 
приема по-дълбоко проблема на обществеността.

Вярата в политическото и социално спасение на човечеството гасне. Прави се 
равносметка на поредицата столетия, през които е извършено движението от 
центъра и вътрешното ядро на живота към периферията, към повърхността 
на живота, към външната общественост. И колкото повече обществеността 
става пуста и безсъдържателна, толкова по-силна става диктатурата върху 
целия човешки живот. Политиката набеждава човешкия живот за паразитно 
явление, смучещо кръвта . По-голямата част от политическия и обществен 
живот на съвременното човечество не е реален онтологичен живот, а фикти-
вен, илюзорен живот. Борбата на партиите, парламентите, митингите, вестни-
ците, програмите и платформите, агитациите и демонстрациите, борбата за 
власт – всичко това не е истински живот, няма отношение към съдържанието 
и целите на живота, сред всичко това трудно може да се стигне до онтологи-
ческото ядро. В света трябва да започне велика реакция или революция срещу 
господството на външната общественост и външната политика в името на 
завоя към вътрешния духовен живот, не само личния, но и свръхличния духовен 
живот, в името на съдържанието и целта на живота. На хората, намиращи се 
във властта на външното, това трябва да изглежда като призив за оттегляне 
от живота. Но е възможно само едното – или духовният живот е най-великата 
реалност и в нея трябва да се търси големият живот, или е нереален и трябва 
да бъде отричан като лъжа. Когато всичко се усеща като изживяно и изчерпано, 
когато почвата е толкова рохка, както в нашата епоха, когато вече няма надеж-
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ди и илюзии, когато всичко е разобличено и изобличено, тогава почвата е готова 
за религиозното движение в света. Винаги е така. Така е и в епохата на антич-
ния свят. Световното значение на социализма виждам в това, че той поставя 
пред човечеството дилемата – или единение и братство на хората в Христос, 
или единство и другарство на хората в антихриста. Всичко останало, като пре-
ходно и повърхностно, се разлага и разпада. Нещата са стигнали далеч и това 
трябва да се осъзнае. Това го разбира Достоевски, разбира го и Соловьов. Рус-
ката революция се извършва, когато либералната демокрация е вече преживяла 
себе си и прецъфтява, когато хуманизмът на новата история приближава края 
си. И в руската революция се осъществява крайният антихуманен социализъм. 
Руският народ, поради особеностите на духа си, отдава себе си в жертва на 
небивал исторически експеримент. Той показва пределните резултати на из-
вестни идеи. Руският народ, като народ апокалиптичен, не може да осъществява 
междинно хуманистично царство, той може да осъществява братство в Христа 
или другарство в антихриста. С необичайна острота руският народ постави 
тази дилема пред целия свят.

Превод от руски: Ивайло Вътев
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Момчил Методиев

избоРът на патРиаРх максим 

Патриарх Кирил умира на 7 март 1971 г. Неговата смърт изважда наяве дълго 
прикриваните проблеми на Българската църква, породени от последователни-
те опити да бъде задушен нейният вътрешен демократизъм. Изненадващо за 
държавата, при избора на нов патриарх се поставя въпросът за спазването на 
Устава на БПЦ, което само доказва актуалността на този позабравен и прене-
брегван до онзи момент документ. Желанието за възстановяване на правилата 
обаче се сблъсква с антидемократичния дух на времето, тъй като самата идея 
за реални избори е еретична и немислима от държавна гледна точка. Възста-
новяването на църковната пирамида, фактически унищожена през предходните 
почти две десетилетия, крие редица опасности, не на последно място свързани 
с възраждането на църковния живот и с популярността на Църквата. А и едва 
ли през целия комунистически период е съществувала по-неподходяща година от 
1971 г. за провеждане на църковни избори – това е годината на референдума по 
новата „живковска” конституция (16 май 1971 г.), последвана от избор на ново 
Народно събрание, които трудно могат да бъдат описани като демократични. 

При овдовяването на патриаршеския престол Уставът на БПЦ предвижда в че-
тиримесечен срок да бъде свикан Патриаршески избирателен събор. Членовете 
на самия събор се определят от епархийските избиратели (които излъчват по 
7 представители от всяка епархия, с изключение на Софийска епархия, която 
излъчва 14), а като членове на събора по право се присъединяват всички епар-
хийски архиереи, по един представител на ставропигиалните манастири, както 
и минимален брой официални държавни лица (чл. 16). От своя страна Св. синод 
трябва да предложи на правителството за одобрение трима свои представите-
ли, достойни за патриаршеския престол, които трябва да отговарят на няколко 

Момчил Методиев е доктор по история от СУ 
„Св. Климент Охридски”, автор на книгите Папи-
те и тяхната империя – II–VII век (2002) и Машина 
за легитимност. Ролята на Държавна сигурност 
в комунистическата държава (2008). Участва в 
български и международни проекти, свързани с из-
следване на комунистическото минало, работил 
е по Проекта за история на Студената война 
на Института „Уудроу Уилсън” във Вашингтон, 
САЩ. Хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент 
Охридски”. Настоящият текст е част от кни-
гата Между вярата и компромиса. Българската 
православна църква и комунистическата държава 
(1944–1989), чието издаване предстои.
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формални критерия – да не са по-млади от 50 години, да имат петгодишен стаж 
като митрополити, да се радват на добро име както пред народа, така и пред 
правителството. След получаването на одобрението на правителството Пат-
риаршеският избирателен събор избира един измежду посочените кандидати.  

Въпросът за легитимността на епархийските избиратели 

Както е известно, благодарение най-вече на разкола в БПЦ в началото на 90-
те години, основният дебат при избора на нов патриарх се концентрира около 
законността и легитимността на свикания Патриаршески избирателен събор. 
Трима от митрополитите (Паисий Врачански, Йосиф Варненски и Пимен Невро-
копски) се противопоставят на бързото свикване на Събора с аргумента, че 
епархийските избиратели, които трябва да излъчат членовете на събора, са 
нелегитимни – техният мандат според Устава е четиригодишен, а след 1952 г. 
не са провеждани избори за нови епархийски избиратели. Тъй като същото се от-
нася и за църковните настоятелства, които излъчват епархийските избиратели, 
тримата митрополити настояват първо да се възстанови легитимността на 
църковната пирамида, а след това да се пристъпи към свикването на Патриар-
шески избирателен събор. Основният формален аргумент на противниците на 
това предложение е, че така няма да бъде спазен предвиденият в Устава чети-
римесечен срок за провеждане на патриаршеския избор. А същинската причина 
е, че това би възстановило поне фасадата на демократичност в Българската 
църква, което би я превърнало в значително по-легитимна институция, откол-
кото всички други в държавата. В крайна сметка няма съмнение, че изборът на 
патриарх през 1971 г. е проведен в нарушение на духа на Устава на БПЦ, но също 
така е безспорно, че в условията на т.нар. демократичен централизъм в кому-
нистическата държава на всички нива искането за истински църковни избори 
изглежда нереално. 

Решението кой да заеме вакантния патриаршески престол най-вероятно е взе-
то още преди смъртта на патриарх Кирил, тъй като формално то е одобрено 
от Политбюро на ЦК на БКП с Решение № 145 от 8 март 1971 г., т.е. на след-
ващия ден след смъртта на патриарха. Това става по предложение на предсе-
дателя на Комитета по църковни въпроси Михаил Кючуков, като за съжаление в 
партийния архив не е запазена самата аргументация (т.е. докладната записка), 
с която се предлага кандидатурата на митрополит Максим. Самото Решение, 
добре известно и от други публикации, е лаконично и гласи: 

„За глава на БПЦ да се предложи и поддържа кандидатурата на Ловешки митро-
полит Максим. Възлага на председателя на Комитета по църковни въпроси при 
МВнР др. Михаил Кючуков да извърши необходимата подготовка за осигуряване 
избора на митрополит Максим за патриарх на БПЦ”1.

Същия ден с Решение на Политбюро №144 се одобряват протоколните детайли 
по погребението на починалия патриарх. 

1	 ЦДА	ф.	1	Б,	оп.	35,	а.	е.	2040,	л.	1	
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Какво налага толкова бързото взимане на решение за наследник на новия патри-
арх? Едното, протоколно обяснение би било, че Комитетът по църковни въпроси 
използва мероприятията по погребението на патриарх Кирил, за да определи 
заедно с това и името на „официалния” кандидат, който същевременно да за-
еме поста на наместник-председател на Синода. Това обяснение е логично, но 
изглежда недостатъчно убедително предвид възможностите на държавата да 
наложи своята кандидатура. Възможно е и друго обяснение, което не се подкрепя 
от преки архивни свидетелства, но се вписва в цялостния контекст на отно-
шенията с Църквата през този период и на разклатените позиции на Комитета 
по църковни въпроси при определянето на политиката към нея. В един простра-
нен доклад от края на 1971 г., председателят на комитета Михаил Кючуков се 
оплаква, че през последните години Комитетът често е заобикалян и е държан 
на тъмно по отношение на някои персонални решения, като за пример е даден 
изборът на еп. Панкратий за Старозагорски митрополит през 1967 г. и на еп. 
Филарет за Видински митрополит (последният е избран на 23 май 1971 г., само 
месец преди проведения на 4 юли избор за нов патриарх). Бързото внасяне на 
предложението до Политбюро кой да бъде новият патриарх може да бъде обяс-
нено именно в контекста на тази институционална ревност и с опасенията, че 
отлагането на решението ще доведе до намесата на неконтролируеми външни 
фактори и по-конкретно на Държавна сигурност, с чието мнение посоченият до-
клад през цялото време полемизира. Може също така да се допусне, че висшето 
партийно ръководство едва ли е било запознато с отношенията сред висшето 
духовенство и единственото условие към бъдещия патриарх е било той да бъде 
известен като лоялен на властта духовник.

Предимствата на предложения за патриарх Ловчански митрополит Максим са, 
че неговата кандидатура отговаря както на формалните изисквания на Уста-
ва, така и на неписаните политически условия, поставени от държавата. При-
лагането на тези два критерия върху другите членове на Синода значител-
но съкращава кръга на възможните кандидати и освен митр. Максим включва 
Сливенския митрополит Никодим (в този момент 76-годишен) и Неврокопския 
митрополит Пимен. Политическите съображения изключват избраните преди 
1944 г. старши митрополити Врачански Паисий, Варненски Йосиф и Нюйоркски 
Андрей, а формалните критерии, които изискват петгодишно служение като 
митрополити, изключват новоизбраните Старозагорски Панкратий, Пловдивски 
Варлаам и Видински Филарет. Извън тези два списъка като формално подходящи 
остават само Великотърновският митрополит Стефан (нерядко класифициран 
като симпатизант на „реакционните митрополити”) и Доростоло-Червенският 
Софроний, който по други причини също не се ползва с особено доверие. Като се 
прибави към това фактът, че митрополит Максим е познат на Руската църква 
от престоя му в Москва като представител на БПЦ, а и това, че Михаил Кю-
чуков му е съученик от Софийската духовна семинария2, става ясно, че негова-
та кандидатура изглежда и най-силна, и най-логична. Основното предимство на 
митр. Пимен Неврокопски се състои в неговата близост до покойния патриарх. 

2	 Този	факт	(макар	и	в	друг	контекст)	е	споменат	от	самия	патриарх	Максим	в	негово	интервю	пред	журна-
листа	Горан	Благоев,	включено	във	филма	на	БНТ	Моето служение.	Откъс	от	разговора	е	публикуван	в	http://
www.pravoslavieto.com/life/bg_ierei/1914_patr_Maxim/1.htm.
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В пред ходните години Пимен на няколко пъти председателства Синода по време 
на отсъствията на патриарха, той е и наместник-председател на Синода вед-
нага след смъртта на патр. Кирил и до избора на митр. Максим за постоянен 
наместник3. Същевременно митр. Пимен си остава спорна фигура, най-малкото 
заради проблемите около неговото утвърждаване като Неврокопски митрополит, 
които се сблъскват с опозицията на мнозинството от членовете на Св. синод 
през 1952 г. Трябва също така да се отбележи, че посоченото Решение на Полит-
бюро на ЦК на БКП е юридическо издържано от гледна точка на тогавашните 
закони, макар и от съвременна гледна точка то да е крайно морално съмнител-
но. Както Законът за изповеданията, така и Уставът на БПЦ изрично изискват 
предстоятеля на Църквата да се ползва с „доверието на правителството”, а 
начина на функциониране на комунистическата държава предполага това да бъде 
определено именно чрез решение на висшия партиен орган. 

Въпреки всички тези предимства на кандидатурата на митр. Максим, тя не е 
одобрена безпроблемно от страна на част от членовете на Св. синод. На 13 
март 1971 г. той официално е избран за наместник-председател на Синода и 
е поставено началото на процедурата по свикване на Патриаршеския избира-
телен събор. Въпросът за свикването на Патриаршески избирателен събор е 
разгледан на заседание на Св. синод на 1 април 1971 г. От протокола от това за-
седание става ясно, че аргументите против свикването на събора са били вече 
ясно изказани, тъй като обсъждането е концентрирано именно около тяхното 
оборване. В неговото начало се прави разграничението между Църковно-народен 
и Патриаршески избирателен събор, който е

„ЕДНОКРАТЕН орган, който се съставя и свиква с ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ – да 1. 
се произведе избор за Патриарх и с провеждането на този избор неговите 
правомощия се прекратяват и той престава да съществува… Поради това, 
Светият синод стои на становището, че ще следва да се пристъпи към 
свикването на Патриаршески избирателен църковно-народен събор. 

че редът и начинът, по който става избирането на предвидените в т. 2 на 2. 
чл. 16 представители на всяка епархия, е посочен ясно в чл. 18 УБПЦ: свикват 
се епархийските избиратели, за да се изберат посочените в този текст от 
УБПЦ представители на епархиите. 

че от 3. никой текст на УБПЦ, нито от каноните на светата ни Църква, не 
могат да се правят изводи, че при овдовяването на Патриаршеския престол 
се налага да бъдат провеждани избори за нови епархийски избиратели. Длъж-
ността „ЕПАРХИЙСКИ ИЗБИРАТЕЛИ” за разлика от длъжността „представи-
тел в Патриаршеския избирателен църковно-народен събор” не е еднократно 
правомощие. (…) Вярно е, че съгласно алинея последна на чл. 56 служебният 
период на епархийските избиратели е четиригодишен. Но вярно е също от 
друга страна, че епархията не може уставно и канонически да остане в нито 
един момент без епархийски избиратели. 

3	 Димов,	Я.	свещ.	д-р,	Не си прави кумир (Очерци за български църковни дейци),	Враца:	Полипринт,	1992	г.,	
с.	176.
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че Светият синод в пълен състав и при 4. пълно единодушие  многократно до-
сега се е произнасял как следва да се постъпи, когато липсва възможност да 
се проведат предвидените в чл. 59 УБПЦ избори след изтичането на чети-
ригодишния срок по чл. 56, алинея последна. В заседанието си от 19 ноември 
1968 г., протокол № 15, Светият синод в пълен състав единодушно е одобрил 
временна Наредба за попълване списъците на епархийските избиратели”4.

По-нататък протоколът подробно изброява списък от други решения, с които 
Синодът е одобрявал попълването на списъците с епархийските избиратели 
за всяка една от епархиите, като това е направено и при съвсем скорошното 
решение за насрочване на изборите за нов Видински митрополит. Протоколът 
продължава с констатацията, че в момента няма възможност да се проведат 
избори за цялата църковна пирамида, а и няма основания да се поставя под съм-
нение законността на действащите епархийски избиратели:

„Издадените от Св. Синод наредби имат своето действие и важимост до раз-
глеждането им от църковно-народен събор и кончината на блаженопочиналия 
Български патриарх Кирил НЕ МОЖЕ да бъде основание те да изгубят своята 
валидност”5.

Въз основа на тези констатации Синодът решава да поиска съгласието на пра-
вителството за провеждане на събора, а след получаването на това съгласие 
се ангажира да определи дата за Патриаршеския избирателен църковно-народен 
събор и дата, на която да бъдат свикани епархийските избиратели, за да избе-
рат членове на събора. 

Изводът от този документ е, че мнозинството в Синода парира критиките на 
опонентите на процедурата, като изтъква един формален и един фактически 
аргумент. Формалният аргумент е, че няма пречки епархийските избиратели 
да изберат членове на събора, тъй като списъкът на епархийските избиратели 
периодично е бил актуализиран, включително и чрез цитираната Синодална на-
редба от 1968 г. Фактическият аргумент е, че ако се приеме, че действащите 
епархийски избиратели в този момент са нелегитимни, това автоматично по-
ставя под въпрос легитимността на голяма част от действащите митрополи-
ти. 

„Особеното мнение” на трима от митрополитите 

Към същата преписка е приложено и „Особеното мнение” по това решение, 
подписано от тримата най-старши митрополити на БПЦ – Паисий Врачански, 
Йосиф Варненски (и двамата са сред създателите на Устава на БПЦ) и Пимен 
Неврокопски.  Единственият старши митрополит, неподписал това „Особено 
мнение”, е Никодим Сливенски – той от своя страна изготвя отделно писмо в 
подкрепа на решението на Синода. 

4	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	12,	а.	е.	109,	л.	1–2.	Курсивът	е	според	оригинала.	
5	 Пак	там,	л.	3.
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Тримата митрополити правят обстойно изложение, в което излагат причините, 
поради които не приемат цитираното вече решение на мнозинството в Синода. 
Най-важните акценти в това изложение са следните:

„Изборът на новия Патриарх, ако бъде произведен според взетото решение, 1. 
ще бъде нередовен, защото не ще бъде спазено най-същественото изисква-
не както на основния закон на Църквата, надлежно одобрен от Народната 
власт, така и на свещените канони на Вселенската църква.  

Най-същественото изискване за този избор е да бъде дадена възможност на 2. 
сегашните православни християни да вземат участие в избора. А участието 
на християните се осъществява чрез изборите на църковни настоятелства, 
които пък чрез свои представители избират епархийските избиратели. Те 
пък избират патриаршеските избиратели, които избират самия Патриарх.

О3. сновата (т. е. църковните настоятели) на тази избирателна пирамида 
трябва да бъде редовна и здрава, за да бъдат редовни и законни следните 
степени на пирамидата.  Тази именно основа в момента е нередна. (…)

Нередна е основата, защото мандата на църковните настоятели, според 4. 
Устава не може да бъде по-дълъг от четири години, освен през време на 
форсмажорни обстоятелства (война, метеж, бедствия и др.). Този четири-
годишен мандат на църковните настоятелства, които участвуваха в избора 
на блаженопочиналия Патриарх Кирил е изтекъл преди 16 години. 

Мандатът на епархийските избиратели също е четиригодишен. И той е 
изтекъл от преди 16 години. Същото е и с мандатът на църковно-народния 
събор”6.

Изложението оспорва и правото на Синода да удължава мандата на епархийски-
те избиратели чрез синодални наредби.

По-нататък изложението предлага да се пристъпи към ново изграждане на цър-
ковната пирамида, за да може новият патриарх да има пълна легитимност:

„Ако предстоящият избор за Патриарх бъде произведен от избирателни 
тела, чийто мандат е изтекъл преди 16 години, естествено е, че самият 
избор ще бъде нереден, а избраното лице ще се счита, че заема най-високия 
и най-отговорен пост по нереден начин. 

Избора следователно на новия Патриарх трябва да стане по начин, по какъв-
то стана избора за Патриарх Кирил. А избора за Патриарх Кирил стана при 
строго изпълнение изискванията на Устава.”7.

Изложението продължава с подлагане на съмнение на тезата, че условията за 

6	 Пак	там,	л.	11.
7	 Пак	там,	л.	12.
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произвеждане на църковни избори не са подходящи. Това се изтъква от светски-

те власти заради предстоящия референдум по новата конституция на стра-

ната, последван от граждански избори – тримата митрополити посочват, че 

дори и този аргумент да се приеме за валиден по отношение на Църквата, то 

по-добре ще бъде да се изчака подходящ момент за произвеждане на църковните 

избори. Според тях това не би навредило на църковния живот, тъй като Българ-

ската църква в продължение на десетилетия е била управлявана от наместник-

председател. Изложението завършва със следните думи: 

„В заключение дължим да заявим, че оставайки при особено мнение сме с 

молба и молитва да надделее здравия разум при окончателното разрешаване 

на този тъй важен, основен, от уставен и канонически характер въпрос, за 

да може новият Патриарх и Църквата да бъдат още по-полезни на нашата 

държава, на народа и на родината ни”.

По същото време – на 20 април 1971 г., изложение в обратния смисъл прави други-

ят старши митрополит – Сливенският Никодим. Мнението му е особено важно, 

тъй като той е единственият друг митрополит, чийто каноничен избор не може 

да бъде подложен на съмнение. Изложението е адресирано до наместник-пред-

седателя на Синода Максим, като основната теза в него е невъзможността да 

бъдат проведени ефективно изборите, за които настояват тримата митрополи-

ти. Аргументите в това изложение не звучат убедително от юридическа гледна 

точка, но най-вероятно са базирани върху реални факти и могат да се приемат 

за достоверно свидетелство за мрачния църковен живот в страната:

„Как биха се провели напр. в Сливенска епархия избори за църковни насто-

ятели? (…) При насрочени евентуално избори за църковни настоятели в 

селата ще се явят средно по десетина души, които трябва да изберат цър-

ковни настоятели и членове на контролната комисия при настоятелството. 

Обикновено в селата с труд се намират лица, които да поемат почетната 

длъжност църковен настоятел. Така че и да бъдат посочени от избиратели-

те някои лица, не е сигурно дали те ще приемат да поемат тази длъжност. 

Свещениците с усилия са успели да посочат лица за сегашния състав на 

селските църковни настоятелства и други не биха се намерили. От избра-

ните преди 20 години църковни настоятели едва ли има някои, които още 

са такива: повечето са починали, други са се изселили или са се отказали 

поради болест или други причини. При това положение, ако гледаме реално 

на живота, има ли смисъл да се насрочват и привеждат избори за църковни 

настоятели?

За състава на колегията от епархийски избиратели не може да се каже, че 

тя изцяло е подменена. Но на местата на повечето епархийски избиратели 

(починали или изселени от местата дето са били избрани) са прогласени 

подгласници, а дето няма такива – лица посочени от епархийските начал-

ства, според синодалните наредби издадени за такива случаи…
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Няма никакви основания да се отлага изборът на Патриарх. По-старите ар-
хиереи бяха свикнали нашата църква да се ръководи от Св. синод с намест-
ник-председател на Св. синод. (…)

Поради изложеното по-горе намираме, че ще бъде вредно за живота на Бъл-
гарската православна църква да се отлага избора на Патриарх. Този избор 
трябва да стане в предвидения в Устава срок – 4 месеца от кончината на 
блаженопочившия Патриарх Кирил”8.

Точката на този спор е сложена от държавата, и то лично от Тодор Живков. 
На 18 юни 1971 г., т.е. само дни преди свикването на избирателния събор, пред-
седателят на Комитета по църковни въпроси Михаил Кючуков адресира до него 
бележка по този проблем – документът не може да бъде наречен по друг начин, 
тъй като не съдържа никои от белезите на обичайната бюрократична кореспон-
денция, а започва директно с „Др. Живков”. В нея се прави анализ на искането на 
тримата владици за отлагане на изборите и се дават конкретни предложения 
как държавата да реагира на него. Изложението започва с признание за право-
тата на тримата митрополити:

„Възражението на подписалите с особено мнение владици има своето ос-
нование в църковния устав, като се държи на едно изискване, според което 
членовете на църковните настоятелства и тъй наречените епархийски из-
биратели следва да бъдат подменяни чрез избори всеки четири години. Това 
изискване в течение на 16 години не е спазвано, тъй като практическите 
нужди на църквата не са наложили това. Макар в църковните настоятел-
ства да са произлезли промени поради смърт на отделните настоятели или 
по други причини, това не се отразява съществено на нормалния църковен 
живот. Що се отнася обаче до състава на епархийските избиратели, там 
промените са минимални и този състав е напълно редовен и дееспособен. 

Но независимо от това, по силата на член 108 от устава на Бълг. право-
славна църква правомощията на този избирателен орган са продължени чрез 
законна синодална наредба, който орган в редица случаи е действал напълно 
редовно. По този начин бяха произведени например избори за нови митропо-
лити в Ловеч, В. Търново, Русе, Стара Загора, Пловдив и Видин.    

Както наредбата за продължение мандата на това избирателно тяло, така 
и решението за произвеждане на митрополитските избори са вземани от Си-
нода под председателството на Патриарх Кирил, със съгласието на всички 
митрополити, включително и с гласа на въпросните владици. И никой устно 
или писмено – у нас или в чужбина – не е направил опит да оспори правил-
ността и редовността на произведените избори”9.

Изложението продължава с изреждане на причините, поради които моментът за 
провеждане на църковни избори се счита за неподходящ (предстоящите граж-

8	 Пак	там,	л.	5–6.
9	 Пак	там,	л.	16.
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дански избори), и с предложение мнението на тримата митрополити да бъде 
игнорирано. 

„Така че едно каноническо и законно избирателно тяло е налице и може да се 
пристъпи незабавно към патриаршески избор, без да се отлага този избор 
под предлог за предварително произвеждане на избори за църковни настоя-
тели. Избраните и правомощните епархийски избиратели са в състояние да 
упражнят основното си задължение: да изберат нов патриарх в предвидения 
от устава четиримесечен срок.  (…) Това гледище се споделя и от един 
от най-старите митрополити, Сливенския Никодим, който поради болест не 
участвува в заседанията на Синода, но по случая депозира специално писмо. 
Може да се каже, че са съвсем редки случаите, когато някой от църковните 
хора би се обявил за особеното мнение на тримата владици. Широко моти-
вите на тази постъпка се преценяват като твърде лични”10. 

Заключението на този документ е следното:

„Понеже Синодът е отказал да изпрати официално където и да било изло-
жението и понеже то се е получило по частен път, предлагам да не се дава 
официален писмен отговор. Би могло авторите на изложението да бъдат 
повикани в Комитета за изповеданията, дето да им се дадат устни изясне-
ния”.

Въпреки това към документа е приложен проект за писмен отговор до тримата 
митрополити, в който се обобщава, че след проучването на тяхното оплакване, 
„не се намери основание да се оттегли даденото съгласие от държавна страна” 
за свикването на събора. Тодор Живков не намира за необходимо това писмо да 
бъде изпратено на тримата митрополити, а се ограничава да постави следната 
резолюция върху бележката:

„М. Кючуков. Съгласен съм с направеното от Вас изложение и предложение да 
не се отговоря на тримата владици на тяхното особено мнение, по причини 
във Вашето изложение. 22. 6. 71”11.

С тази поредна санкция от най-високо равнище спорът може да се смята за 
приключил. Въпреки подробно изложените мнения на всички засегнати страни 
този спор се нуждае от известен коментар, защото, от една страна, той за 
пръв път от дълги години изважда на повърхността реалните отношения между 
Църква и държава, а и защото е единственият въпрос от историята на Бъл-
гарската църква през комунизма, който доби публична известност през 90-те 
години и беше основен аргумент в полза на разкола в БПЦ.

Патриаршеският избирателен събор 

Цитираните до този момент документи сериозно подкрепят твърдението, че 

10	 Пак	там.	л.	17.
11	 Пак	там,	л.	16.
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патриарх Максим е „назначен” за патриарх. Това става със санкцията на кому-
нистическата партия и с решаващото мнение на Комитета по църковни въпро-
си. Същевременно едва ли има сериозен историк или въвлечен в църковния живот 
човек, който да твърди, че патриарх Кирил не е бил също „назначен” от кому-
нистическата партия, макар формално да е избран в съответствие на всички 
канонични и уставни правила и за чието „назначение” да няма намерено поне до 
този момент формално решение на Политбюро на ЦК на БКП. Това едва ли може 
да учуди някои, като се има предвид средата, в която живее Църквата, нейните 
отношения с комунистическата държава, както и отношението на същата тази 
държава към демократичните процедури по принцип. 

В спора, повдигнат от митрополитите Паисий, Йосиф и Пимен, има един основен 
момент, който няма как да бъде избегнат от защитниците на патриарх Максим. 
И това е моментът с т.нар. епархийски избиратели, чийто мандат без съмне-
ние е изтекъл още през 1956 г. (четири години след техния избор). Формално 
този избор може да бъде защитен с цитираната Синодална наредба от 1968 
г., която практически е дала право на митрополитите да назначават епархий-
ските избиратели. Наредбата действително се позовава на Устава на БПЦ и 
е издадена в съгласие с него. Но тя напълно изменя духа на Устава, чиято цел 
е да съхрани изборния принцип, като въвежда нов принцип, при който висшес-
тоящите админис тративни църковни длъжности назначават низшестоящите, а 
митрополитските и патриаршески избори само утвърждават това статукво. 
Поставено обаче в конкретния исторически контекст, е илюзия да се мисли, че 
комунистическата държава би допуснала провеждането на същински избори за 
цялата църковна пирамида.

Повдигнатият от митрополитите въпрос обаче крие в себе си още един, много 
по-голям проблем, който по понятни причини остава незасегнат в преписките по 
темата и не е изтъкван от привържениците на разкола в БПЦ, като изключим 
срамежливото му споменаване в бележката на Михаил Кючуков. Това е въпро-
сът за легитимността на всички митрополити, избрани след 1956 г., когато е 
изтекъл мандатът на епархийските избиратели. Казано по-просто, на същото 
основание, на което се поставя под съмнение легитимността на патриаршеския 
избор през 1971 г., следва да бъде поставена под съмнение легитимността на 
всички епархийски архиереи, избрани след 1956 г. Това води до отричане на леги-
тимността на повече от половината от действащите през 1971 г. членове на 
Синода – към този момент легитимно избрани са само митрополитите Паисий 
Врачански, Йосиф Варненски, Никодим Сливенски и Пимен Неврокопски, от които 
само последният е избран в съгласие с действащия Устав, приет в началото на 
1951 г., а останалите са били избрани в съответствие с Екзархийския устав. 
Това е същинската причина особеното мнение да бъде подписано именно от 
тези трима митрополити, както и да се отдава толкова голямо значение на 
становището на Никодим Сливенски, който по всичко изглежда се е опитвал 
да избегне участието си в този конфликт (след като най-вероятно тримата 
митрополити са се опитали да го привлекат към своята кауза). Изводите са 
още по-радикални, ако същият критерий се приложи към състава на Синода в 
началото на 90-те години (тъй като в годините до края на комунистическия 
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период така и не се провеждат нови избори за епархийски избиратели) – в този 
момент единственият легитимен митрополит на БПЦ е Пимен Неврокопски и 
най-вероятно именно това е причината, поради която той беше избран да огла-
ви разкола. Историческата истина е, че последователното прилагане на този 
формален критерий към състоянието на Църквата в началото на 90-те години 
води до поставяне под въпрос на легитимността на целия състав на Св. синод 
и съответно последователната позиция трябваше да включва подаването на 
оставки от страна на всички епархийски архиереи, избрани след 1956 г. Това 
всъщност би означавало анулиране на цялата църковна йерархия, което от своя 
страна обезсмисля целия разкол, тъй като при липсата на законна йерархия няма 
кой да произведе изборите за нови епархийски избиратели.

Положението става още по-мрачно, ако към формалните критерии се добавят и 
фактическите. Най-вероятно мотивите на Паисий Врачански и на Йосиф Варнен-
ски да подпишат това особено мнение са били принципни, тъй като и двамата 
взимат активно участие в изработването на Устава на БПЦ двадесет години 
по-рано. И двамата митрополити виждат в предстоящите патриаршески избори 
възможност да бъде възстановен нормалният църковен живот, напълно задушен 
от началото на 50-те години. В техните действия трудно могат да бъдат по-
дозирани лични мотиви (т.е. надежда, че техните кандидатури за патриарх ще 
бъдат сериозно разглеждани от държавата). В най-лошия случай те могат да 
бъдат обвинени, че искат временно връщане към синодалната форма на упра-
вление, но дори и зад това искане прозира надеждата за постигане на по-голяма 
автономност на Синода от държавата. 

Не така обаче стоят нещата за митрополит Пимен – макар и формално той да е 
избран съгласно Устава на БПЦ, неговата кандидатура за митрополит е поддър-
жана и фактически наложена от комунистическата държава, като именно него-
вият избор създава прецедента за държавна намеса в изборите за висшия клир. 
Още повече, че в следващите години той се превръща и във фаворит на различ-
ни държавни институции, включително и на Държавна сигурност, при изпълнение 
на деликатни мисии, свързани с църковната политика. Историческа ирония е, че 
именно митрополитите Паисий и Йосиф, които най-активно се противопоставят 
на утвърждаването на избора на Пимен за Неврокопски митрополит (косвено 
и на Кирил за патриарх), през 1971 г. са подкрепени от него. От тази гледна 
точка може основателно да се подозира, че мотивите на митрополит Пимен 
да постави под съмнение свикването на Патриаршеския избирателен събор са 
много повече лични, отколкото принципни – при отпадането на кандидатурата 
на патриарх Максим практически единствената друга кандидатура, която може 
да бъде подкрепена от държавата, е неговата. Макар в началото на 90-те го-
дини формално Пимен Неврокопски действително да има право да постави под 
съмнение легитимността на патриарх Максим, действията му трудно могат да 
бъдат защитени от морална гледна точка.

Един от важните и интересни коментари точно по този въпрос е направен и във 
вече споменатия доклад на Комитета по църковни въпроси от 10 декември 1971 
г., който съдържа достоверно тълкуване на проблемите около избора на Максим 
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и отношенията между отделните митрополити. Един забележителен пасаж от 
този доклад дава израз на недоумението на председателя на Комитета Михаил 
Кючуков от странното поведение на някои лоялни на властта митрополити, ко-
ето той обяснява с неназовани външни на Църквата и на Комитета сили:

„От няколко години, а напоследък все по-често на Комитета по църковните 
въпроси стават известни някои факти, които (…) представляват вредна 
намеса във важни въпроси на провежданата към църквата партийна и дър-
жавна политика. Понякога, например, отговорни лица в църквата, чието по-
ложително отношение към държавния строй е добре познато, изненадват с 
публични изказвания, които имат предизвикателен характер и които безу-
словно са вредни. (…)

Още по-сериозен е случаят с Неврокопския митрополит Пимен. Напоследък 
той се присъедини към някогашните съперници на покойния патриарх за пат-
риаршеския престол, каквито бяха сегашните стари митрополити на Враца 
и Варна, и по този начин се оформи тъй наречената група на старшите 
митрополити. Те се застъпват за „синодално управление”, като чрез раз-
лични претексти се стремяха към отлагане избора за нов патриарх. Такава 
дейност бе безспорно вредна, макар да не бе в състояние да наложи реши-
телен обрат. Все пак в чуждия реакционен печат проникнаха сведения  за 
дейността на тази група. Явно е, че и в този случай може да е предприета 
грешна стъпка.”12. 

От цитирания пасаж става ясно, че според Комитета по църковни въпроси мо-
тивацията на митр. Пимен да се присъедини към групата на „старшите мит-
рополити” не е само лична, а е продиктувана от неясни външни сили, които се 
опитват да въздействат върху живота на Църквата. Комитетът за момента 
се ограничава да обясни това поведение като резултат от „неразбиране” или 
„произволни действия”. 

В крайна сметка коректната историческа оценка за избора на митр. Максим за 
патриарх през 1971 г. би трябвало да се основава много повече на наложилите 
се в предходните десетилетия отношения между Църквата и комунистическата 
държава. Именно държавата през тези двадесет години след приемането на но-
вия Устав на БПЦ спъва по всякакъв начин неговото приложение и така успешно 
изолира Църквата от обществото.

След като окончателно е решен въпросът за свикването на Патриаршеския из-
бирателен събор, той е проведен, без да възникват повече конфликти. Ходът на 
събора е предаден подробно в официалната книга за него, съставена от проф. 
Тодор Събев и прот. д-р Васил Велянов и издадена от Св. синод през 1973 г.13, 
както и в Акта за избора на нов патриарх. Тези два документа не дават инфор-
мация единствено за някои протоколни, но не и маловажни детайли, описани в 

12	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	12,	а.	е.	355,	л.	26.
13 Църковно-народен патриаршески избирателен събор. 4 юли 1971 г.	Съст:	Събев,	Т.	проф.	и	Велянов,	В.	прот.	
д-р.	Синодално	издателство.	С.,	1973	г.	
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архивите. На 29 май 1971 г. Св. синод взима решение да насрочи събора за 4 юли 
1971 г., а на 25 юни 1971 г. информира Комитета по църковни въпроси, че на свое-
то заседание същия ден „с тайно гласоподаване и пълно вишегласие” е определил 
тримата митрополити, които се кандидатират за престола: 

1. Ловчански митр. Максим – получил 11 гласа,

2. Врачански митр. Паисий – 9 гласа,

3. Доростоло-Червенски митр. Софроний – 8 гласа. 

Изискването при тази процедура е кандидатурата на тримата да бъде подкре-
пена от повече от половината членове на Синода. Във връзка с предходния спор 
прави впечатление, че кандидатурата на Максим е била подкрепена от 11 от 
общо 12 митрополити с право на глас. Синодът съобщава имената на тримата 
на Комитета по църковни въпроси, за да може той да се произнесе дали те се 
„радват на доверието на правителството”. На 30 юни 1971 г. Михаил Кючу-
ков отговоря кратко: „Уведомяваме Ви, че няма възражение срещу посочените 
кандидатури”14. 

Към средата на юни вече е в ход цялата работа по подготовката на събора15. 
Същинските избори са проведени на 4 юли 1971 г. и преминават без препятствия 
по ясно определения протоколен ред. Както е добре известно, от 101 присъства-
щи на събора делегати кандидатите получават следните гласове: 

Максим Ловчански – 98 гласа,

Паисий Врачански – 1 глас,

две бели бюлетини16.  

Може само да се гадае дали двете бели бюлетини са били пуснати от митропо-
литите Йосиф и Пимен. 

Така, съгласно Акта за проведения избор, за нов български патриарх е провъзгла-
сен Ловчанският митр. Максим, получил повече от 2/3 от изискваните съгласно 
Устава гласове. 

Противниците на патриарха не могат да отминат факта, че изборите са били 
проследени и в крайна сметка одобрени от присъстващите чужди делегации. 
Единственият проблем, възникнал с чуждестранните гости по време на събо-
ра, е следствие от опита да бъде понижен статутът на представителите на 
Вселенската патриаршия. По указание на  патриарх Атинагор Родоският мит-
рополит Спиридон и Мелитонският митрополит Стилиянос настояват да се 

14	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	12,	а.	е.	109,	п.	1–2.
15	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	12,	а.	е.	110.
16	 Акт	за	избора	на	Негово	Светейшество	патриарх	Максим.	В:	АМВнР,	ф.	10,	оп.	12,	а.	е.	110.	Също:	Църков-
но-народен патриаршески,	с.	36–39.
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изкажат преди представителите на Руската, Грузинската и Румънската църква, 
представлявани от техните патриарси. Това става ясно от информацията на 
прот. Благой Чифлянов от 12 юли 1971 г.:

„при опитите ми да ги склоня на еластичност при наличието на самите 
предстоятели на Руската, Грузинската и Румънските църкви, той [Родоски-
ят митрополит Спиридон] ми заяви, че ако не се спази строго вековния 
протокол, ще трябва да напуснат България. Тогава предупредих НВпр. Невр. 
митр. Пимен, който възглавяваше придружителите на Цариградската деле-
гация, а след като се уверих, че комисията нищо не е направила по този 
въпрос, и Ваше светейшество, защото сметнах, че този въпрос интересува 
най-вече Вас”17.

Според информацията въпросът е бил разрешен по благоприятен начин след 
намесата на наместник-председателя и бъдещ патриарх. Друга информация от 
1971 г. уточнява, че за мероприятията по събора и интронизацията на Максим 
държавата е предоставила общо 72 962,53 лв.18

Проблемите около избора хвърлят сянка върху цялото по-нататъшно служение 
на патриарх Максим. И докато най-авторитетният от тримата му противни-
ци  – митр. Паисий, почива само три години след неговия избор, митр. Йосиф и 
митр. Пимен остават още дълго време в Синода и се смятат за едни от авто-
ритетните, макар и по различен начин, негови членове. В архивите не се нами-
рат преки доказателства, че тези противоречия са излизали на повърхността 
по време на заседанията на Синода или по друг повод. Но по косвени данни може 
да се приеме, че проблемите около избора на патриарх Максим задълго оставят 
отпечатък върху неговото поведение. 

Държавната политика за умишлено всяване на раздори сред висшето духовен-
ство може да обясни в най-голяма степен факта, че позицията на патриарх 
Максим в Св. синод е коренно различна от позицията на неговия предшественик. 
От самото начало на своето служение патриарх Кирил успява с подкрепата на 
държавата да парира противоречията в Синода, като налага един доста по-
авторитетен (наречен в един документ „монопартиен”) стил на управление. За 
разлика от своя предшественик, от самото начало на своето служение патри-
арх Максим е принуден да балансира между различните крила в Синода, които, 
от една страна, са биографични, а от друга – политически, и да се съобразява 
с невидими фактори, оказващи влияние върху църковния живот. От една страна, 
това го прави уязвим и дори на пръв поглед – слаб предстоятел на Църквата, но 
от друга страна, може да се твърди, че по негово време надделява синодалният 
принцип пред едноличния, въплъщаван в много по-голяма степен от патриарх Ки-
рил. Най-силното доказателство за това е, че след години на изолация в работа-
та на Синода отново започва да се чува мнението и да се чувства влиянието на 
последния представител на автентичните „реакционни” митрополити – Йосиф 
Варненски.

17	 Пак	там.
18	 АМВнР,	ф.	10,	оп.	12,	а.	е.	387,	л.	29.
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отГовоРът на УкРаинските 

ГРъкокатолици на 

закРиването и пРеследването 

на тяхната цъРква от 

съветската дъРЖава  

(1945–1989 Г.)

Конференцията в Ялта на „тримата големи” лидери на Великобритания, САЩ и 
СССР през февруари 1945 г. очертава нови линии, които поделят Европа на нови 
сфери на влияние. В резултат Съветският съюз анексира новите територии по 
западната си граница, което отчасти вече е било извършено между 1939 и 1941 
г., съгласно тайния протокол към Пакта „Молотов–Рибентроп”. Тези територии 
включват и Западна Украйна (Галиция и Закарпатия) с нейното мултиетническо 
и мултирелигиозно, но предимно католическо население. Католиците в Галиция 
са обединени в две църковни структури с отчетлив национален характер, които 
съществуват на тази територия – Архиепископията на Лвов на Римокатоли-
ческата църква (с полски характер по латински ритуал) и Митрополията на 
Галиция на Гръкокатолическата (униатска) църква (Украинска по характер, от 
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източен или византийски обред)1∗. Съветските власти виждат заплаха в Като-
лическата църква, тъй като съветският тоталитарен режим не насърчава „ав-
тономни институции и групи, които се намират извън контрола на полицейската 
държава”2, които в очите на режима биха могли да организират „societa publica, 
които действат на политическо и обществено равнище”3. 

Преди 1944 г. църковната структура на Украинската гръкокатолическа църк-
ва обединява Митрополията на Галиция (архиепископът на Лвов, на когото са 
подчинени епископите на Перемисл и Станиславив и апостолическият админи-
стратор на Лемска област.), както и Епархията в Мукачево, разположена в За-
карпатска област. Статистическите данни от края на 30-те години на ХХ век 
сочат, че в рамките на Полша Украинската гръкокатолическа църква (УГКЦ) има 
един митрополит, двама епископи, четирима помощни епископи и апостолически 
администратор. Те ръководят повече от 2387 енории с 2352 епархийски и 143 
монашестващи свещеници, богословска академия, три семинарии, в които се обу-
чават 480 ученици (и още 46 ученици в чужбина), 31 манастира и 121 общества 
и други религиозни общности, обитавани от 315 монаси и 932 монахини4 и близо 
3,6 млн. вярващи5. 

В тази статия ще направя общ преглед на разнообразните начини, по които  
украинските гръкокатолици6 (епископи, свещеници, вярващи и миряни) от Запад-
на Украйна се противопоставят на официалното закриване на тяхната Църква 
от съветската държава. Ще се спра и на някои нетипични форми на съпротива 
срещу съветската религиозна политика на индивидуално и общностно равнище 
и ще обърна внимание на особеностите на религиозен живот в градовете и се-

1	 В	превода	е	използвано	официалното	име	на	тази	църковна	структура,	което	е	Украинска	гръкокатоличе-
ска	църква	(на	украински	Українська	греко-католицька	церква,	УГКЦ;	на	английски	Ukrainian	Greek-Catholic	
Church,	UGCC).	На	български	език	по	отношение	на	т.нар.	униатски	църкви	се	използва	и	терминът	католици	по	
източен	обред.	
2	 Bohdan	R.	Bociurkiw,	The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State (1939-1950)	(Edmonton-Toronto,	
1996),	237.
3	 Gerhard	Simon,	The Catholic Church and the Communist State in the Soviet Union and Eastern Europe.	In:	Bohdan	
Bociurkiw	and	John	Strong,	eds.,	Religion and Atheism in the U.S.S.R. and Eastern Europe.	New	York,	1975,	p.	192.
4	 Те	са	членове	на	три	мъжки	ордена	(Ордена	на	св.	Василий	Велики,	или	василиани,	OSBM;	Монасите	сту-
дити;	и	на	Източния	клон	на	монашеския	орден	на	Пресветия	Спасител,	CSsR	или	Редемптористи),	както	и	на	
8	женски	монашески	ордена	и	конгрегации	(сестрите	от	Ордена	на	св.	Василий	Велики,	OSBM;	сестри	Служи-
телки	на	Безскверната	Дева	Мария,	SSMI;	сестри	на	Св.	Йосиф,	съпруг	на	Дева	Мария	или	Йозефинки;	сестри	
под	покровителството	на	св.	Мария	Магдалина;	сестри	на	Светото	семейство;	сестри	на	свещеномъченик	св.	
Йосафат	Кунцевич	и	монахини	студитки).
5	 Bociurkiw	B.	The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State (1939-1950).	Edmonton-Toronto	1996,	p.	
32–33.
6	 Историята	на	Украинската	гръкокатолическа	църква	официално	започва	с	Унията	между	православния	Ки-
евски	митрополит	и	Апостолическия	престол,	обявена	от	Събора	в	Брест	през	1596	г.	Новата	Източна	Католи-
ческа	църква	включва	етнически	украински	и	белоруски	територии,	включени	в	Полско-литовското	княжество.	
След	Унията	от	Ужгород	от	1646	г.	към	тази	структура	се	присъединява	Епархията	в	Мукачево	(в	Закарпатска	
област).	С	подялбата	на	Полша	в	края	на	ХVІІІ	век	по-голямата	част	от	териториите	на	Украйна	и	Беларус,	между	
които	и	почти	всички	гръкокатолически	епархии,	са	анексирани	от	Руската	империя,	с	изключение	на	тези	в	
Лвов	и	Перемисл.	Последните	са	анексирани	от	Хабсбургската	империя.	Всички	епархии	в	рамките	на	Руската	
империя	са	закрити	или	„обединени”	с	Руската	православна	църква	на	три	етапа:	1)	През	1772–5	са	закрити	
епархиите	в	Луцк,	Брест	и	Пинск;	2)	След	новата	кампания	за	обединение	от	1831–39	г.	са	закрити	епархиите	
в	Киев,	Камянец-Подольский,	Володимир-Волинский	и	Полоцк	и	3)	През	1875–76	г.	е	закрита	и	епархията	в	
Холм.	Виж.	–	Bociurkiw,	5-10,	24.
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лата, както и върху ролята на жените. За тази цел ще се позовавам на наскоро 
разсекретени документи на органите на Държавна сигурност и на Комунис-
тическата партия, както и на някои устни биографични разкази, публикувани в 
Сборника на Архива на Института за църковна история7.

Закриването на официалната църковна структура от 
съветската държава 

Вече публикуваните изследвания, достъпните секретни архивни документи на 
органите на Държавна сигурност и на Комунистическата партия8, както и сви-
детелствата на свещеници, очевидци на тези събития9 говорят, че процесът 
на закриване на Украинската гръкокатолическа църква в Западна Украйна през 
1945– 46 г. е организиран и внимателно контролиран от НКГБ-МГБ. Георгий Кар-
пов, високопоставен офицер от службите за сигурност и председател на Коми-
тета по въпросите на Руската православна църква, изработва таен план, одо-
брен лично от Сталин. Той предвижда организирането на активна антиуниатска 
медийна пропаганда, която се основа на обвинения в антисъветски действия, 
довела до арестуването на 11 април 1945 г. на висшите църковни йерарси на Ук-
раинската гръкокатолическа църква (митрополит Йосиф Слипий и още четирима 
епископи). В изпълнение на този план, в рамките на УГКЦ е създадена „Инициа-
тивна група за обединение с Руската православна църква”, която е официално 
сформирана на 28 май 1945 г. и е призната от съветското правителство като 
изключителен представител на Църквата. В Инициативния комитет под нати-
ска и стриктния контрол на офицери от НКГБ-МГБ са убедени да се присъединят 
и редица свещеници. Двама безбрачни ръководители на „Инициативната група”, 
свещениците Антоний Пельвецкий и Микола Мелник, са ръкоположени в Лвов като 
православни епископи. На 1 март 1946 г. е разпространена новината, че аресту-
ваните църковни йерарси са признати за виновни и осъдени. 

Всички тези събития са прелюдия към т.нар. Събор в Лвов, проведен от 8 до 10 
март 1946 г. Решенията (подготвени съвместно с представителите на служби-
те за сигурност и на правителството) на този „безполезен събор, проведен в 
присъствието на 216 уплашени свещеници и двама набързо ръкоположени за епис-
копи униатски свещеници” обявяват „закриването на УГКЦ и нейното вливане в 
Руската православна църква”10. 

7	 Институтът	за	църковна	история	е	основан	през	1992	г.	Оттогава	той	развива	проекта	„Профили	на	сме-
лостта:	Устната	история	за	тайния	живот	на	Украинската	гръкокатолическа	църква,	1946–1989	г.”.	Проектът	
се	основава	на	разговори	с	редица	хора,	между	които	основно	представители	на	духовенството	и	миряни,	
представители	на	три	поколения.	В	момента	архивът	на	Института	притежава	около	2000	аудио-	и	100	виде-
озаписа,	събрани	въз	основа	на	различни	въпросници,	всеки	един	от	които	съдържа	около	150	въпроса.	За	
по-подробна	история	на	Института	виж:	Отец	Gudziak	B.,	The Institute of Church History of the Lviv Theological 
Academy In: Kovcheh 2	(L’viv,	2000),	1,	5-9.
8	 Сергійчук	В.,	Сергієнко	В.	(упоряд.).	Нескорена	Церква.	Київ,	2001;	Кокін	С.,	Сердюк	Н.,	Сердюк	С.	(упоряд.).	
Ліквідація	УГКЦ	(1939-1946).	Документи	радянських	органів	державної	безпеки.	Київ,	2006.	[Закриването	на	
Украинската	гръкокатолическа	църква	(1939–1946).	Документи	на	органите	на	съветската	Държавна	сигур-
ност].	Kиев,	2006.	Зінкевич	О.,	Лончина	Т.	о.,	(ред.).	Мартирологія	Українських	Церков.	
9	 Интервю	с	отец	Омелян	Ивашик	/Архив	на	Института	за	църковна	история,	фонд	1,	а.	е.	322	(по-нататък	
цитиран	като	АИЦК	и	номера	на	съответната	архивна	единица).	
10	 Borys	Gudziak	and	Victor	Susak,	„Becoming	a	Priest...”,	42.	See	also:	Bociurkiw,	154-161,	175-183.	
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Така през 1945 г. гръкатолическото духовенство в Галиция е изправено пред три 
възможни избора: 1) да подпише споразумение за „връщане в православието”, 
което би им дало възможност да продължат да служат в своите енории (макар 
това да не предотвратява по-късни арести или закриване на църкви по време 
на антирелигиозната кампания на Хрушчов11); 2) открито да откаже сътрудни-
чество, и 3) да напусне църковния клир. Последната възможност е считана за 
най-доброто решение от страна на съветските власти, но такива документи-
рани случаи има много малко12. По официални данни на съветската държава от 
средата на 1947 г. 997 свещеници от Галиция писмено се съгласяват да приемат 
юрисдикцията на Московския патриарх на Руската православна църква. Според 
разговорите със свещеници, които са били очевидци13 на тези събития и както 
доказва Б. Боцюркив14, само 20–30 от тях правят това доброволно и по лично 
убеждение. 

През 1949 г., две години след планираното в Москва убийство на единстве-
ния действащ епископ в Мукачево, блажения Теодор Ромжа, Гръкокатолическата 
църква в Закарпатия също е закрита от съветския режим чрез нейното „при-
съединяване към Руската православна църква”. За разлика от Галиция там не е 
организиран църковен събор15. 

Много от гръкокатолическите свещеници, които отказват да приемат правос-
лавието, са изпратени в лагери в Сибир, Казахстан, в руския Север и Далечен 
изток. Голяма част от семействата на тези свещеници са депортирани в спе-
циални населени места, създадени в тези региони. След закриването на УГКЦ 
като официална институция съветските власти пристъпват към реализирането 
на следващия етап от техния план и започват да потискат съществуващите 
религиозни ордени и конгрегации. Закриването на тези манастири и общества е 
извършено постепенно. Последният мъжки гръкокатолически манастир в Западна 
Украйна е затворен през 1950 г., докато последното общество на „сестрите 
василианки” продължава да действа до 1952 г.16

Така около 1950 г. Украинската гръкокатолическа църква престава да същест-
вува под каквато и да било институционална форма в Съветския съюз, което я 
лишава и от възможността да получи правата, определени от действащия Закон 
за църквите и религиозните организации. Въпреки това тя продължава същест-
вуването си „в катакомбите” благодарение на подкрепата на населението на 

11	 Някои	от	тези	свещеници	много	скоро	публично	се	отказват	от	православието	(виж	напр.	интервютата	с	
отец	Исидор	Бутковский,	АИЦИ,	а.	е.	294	и	с	отец	Теодор	Бемко	(АИЦИ,	а.	е.	243),	а	други	правят	това	тайно	
през	50-те	и	60-те	години	(виж	напр.	интервю	с	отец	Микола	Маркевич	за	неговия	тъст	свещ.	Юлиан	Рудкевич	
(АИЦИ,	а.	е.	337).	Голяма	част	от	свещениците,	които	са	принудени	да	преминат	в	православието,	продължават	
тайно	да	споменават	папата,	като	напр.	отец	Михайло	Дацишин	(АИЦИ,	а.	е.	97)	и	Михайло	Головацкий	(АИЦИ,	
а.	е.	334).
12	 Интервю	с	отец	Олександер	Буц-Бодревич	(АИЦИ,	а.	е.	907);	Bociurkiw,	188,	бележка	151.
13	 Виж	например	интервю	с	отец	Омелян	Ивашик	(АИЦИ,	а.	е.	322)	и	Йосиф	Анткив	(АИЦИ,	а.	е.	268).
14	 Bociurkiw,	180-181.
15	 See:	Bohdan	R.	Bociurkiw,	The	Ukrainian	Greek	Catholic	Church	and	the	Soviet	State	(1939-1950).	Edmonton-
Toronto,	1996;	Ivan	Bilas,	The	Moscow	Patriarchate,	the	Penal	Organs	of	the	USSR,	and	the	Attempted	Destruction	
of	the	Ukrainian	Greco-Catholic	Church	during	the	1940's	in	Logos	38,	Nos.	1-4	(1997):	41-92.
16	 Bociurkiw,	193-195.
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Западна Украйна, а поставените извън закона гръкокатолици редовно се обръ-

щат с искания техните общности да бъдат регистрирани съгласно съветския 

закон за религиозните организации, като се надяват това да стане основа за 

бъдещо официално признание и на тяхната Църква. Началото на този процес е 

поставено след смъртта на Сталин през 1953 г. През 1953 г. намиращият се 

на заточение в Махалково ръководител на Църквата митрополит Йосиф Слипий 

е преместен в Москва по време на краткото управление на Лаврентий Берия. В 

съветската столица той се среща с високопоставени официални лица и обсъжда 

с тях възможността за неговото освобождаване и за възстановяването на офи-

циалния статут на УГКЦ в рамките на Съветския съюз17. Митрополит Слипий е 

бил уверен, че дори ако една църква в Съветска Украйна бъде възстановена, тя 

ще се изпълни с вярващи, което ще доведе и до постепенното отваряне на дру-

ги църкви и до признаването на другите закрити институции. След свалянето 

на Берия обаче той отново е изпратен в изгнание, а през 1958 г. е арестуван 

повторно и даден под съд. Никита Хрушчов се съгласява да освободи митропо-

лит Йосиф Слипий през 1963 г. по молба на папа Йоан ХХIII. Главата на УГКЦ е 

депортиран от трудовия лагер в Москва, а оттам е изпратен в Рим. Въпреки 

осемнадесетте години, прекарани в затвор и на заточение, митрополит Йосиф 

Слипий започва активно да работи в Рим, отначало като взима участие във 

Втория Ватикански събор, а след това се занимава с реформирането на Гръкока-

толическата църква сред големите украински емигрантски общности18.

Легализирането на Църквата продължава да бъде основното искане на вярващи-

те в Западна Украйна и през следващите години. След освобождаването на голя-

ма част от украински затворници от ГУЛаг и другите съветски трудови лагери 

през втората половина на 50-те години, в Западна Украйна се формира „ката-

комбна” или „подземна” църква. Политическите събития в Унгария през 1956 г. 

и възстановяването на Гръкокатолическата църква в Чехословакия през 1968 г. 

дават надежда на украинците, че тяхната Църква може да бъде възстановена, 

което от своя страна предизвиква нови репресии от съветска страна.

Нелегалното съществуване на Украинската  
гръкокатолическа църква 

Годините от 1946 до 1954 г. са най-трудните за практикуващите гръкокато-

лици, както поради заплахата за арести и депортация, така и поради липсата 

на свещеници19. Независимо от това и през този период вярващите, особено в 

селата и малките градове, продължават да практикуват своята вяра без све-

щеници, във или близо до вече затворените църкви, или в домашни параклиси. Те 

се събират за молитвени събрания и пеят литургията, като пропускат думите 

17	 Keleher	S.	Passion	and	Resurrection:	The Greek Catholic Church in the Soviet Ukraine 1939-1989.	Lviv	1993,	p.	
75-76.
18	 Pelikan	Ya.	Confessor	between	East	and	West:	a	portrait	of	Ukrainian	Cardinal	Josyf	Slipyj.	Grand	Rapids,	1989.
19	 Интервю	със	сестра	Мария	Дика,	OSBM	(АИЦИ,	а.	е.	154),	епископ	Софрон	Дмитерко,	OSBM	(АИЦИ,	а.	е.	
419)	и	Павло	Василик	(АИЦИ,	а.	е.	455).
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на свещеника20. В най-публичната изява на религиозна практика се превръщат 
погребенията. Много респонденти споделят, че погребенията на гръкокатоли-
ците са били извършвани по религиозен ритуал, но без участието на свещеник. 
Като правило, свещениците отслужват целия погребален ритуал в нощта преди 
самото погребение или хората го извършват сами, а на гробищата използват 
пръст, която е била благословена от свещеника21. 

След освобождението на политическите затворници от съветските затвори 
(между които и двамата епископи – Микола Чарнецки и Иван Латишевски, повече 
от 500 свещеници, много миряни) и тяхното завръщане в Украйна през 1955–59 
г. гръкокатолиците в Западна Украйна възстановяват своите сили, а техният 
религиозен живот и извършвани ритуали стават по-интензивни и разнообразни.

Поддържане на приемствеността в църковната йерархия 
и клир

Един от отговорите на отказа на държавата официално да признае УГКЦ е 
нелегалното поддържане на приемствеността в нейната йерархия. Църковната 
структура е съхранена чрез ръкоположението на нови епископи и свещеници. 
През периода от 1945 до 1989 г. тайно са ръкоположени двадесет епископи 
(петима от които като „титулярни епископи”, които биха встъпили в длъж-
ност в случай на арест или смърт на действащия епископ). Почти всички 
от тях са получили пълно семинаристко образование през 30-те и началото 
на 40- те години (с изключение на петима по-млади епископи22), единадесет 
от тях принадлежат към религиозните ордени23 (четирима василиани, петима 
редемптористи и двама студити). Всички тайни епископи са подложени на 
преследване от съветските власти. Седем от тях, които са от поколението 
преди войната (с изключение на Павло Василик), вече са били в съветски за-
твори и трудови лагери по време на Сталиновия режим през 40-те и 50-те 
години, а петима от тях в края на 50-те и през 60-те години са арестувани 
и съдени за втори път.

Несъмнено възможностите на нелегалните епископи да бъдат ефективни вода-
чи са били значително ограничени. Обикновено те живеят в областните цен-
трове, които съответстват на техния диоцез, в същите условия като всички 
останали хора. В повечето случаи новите свещеници виждат своя епископ само 
веднъж – по време на ръкоположението си. Те са представяни на епископа от 
„ректора” на нелегалната семинария (съществуват поне три такива, паралел-
но на по-широко застъпената система за индивидуална подготовка). По-късно 

20	 Keleher	S.	Passion	and	Resurrection,	p.	221.	Това	се	потвърждава	и	от	интервютата	с	миряните	Катерина	
Билио-Хадай	(АИЦИ,	а.	е.	1056),	Мария	Вентик	(АИЦИ,	а.	е.	398),	Наталия	Корнецка	(АИЦИ,	а.	е.	554),	и	много	
други	респонденти.	
21	 Интервю	 с	 отец	Михайло	 Севчихин	 (АИЦИ,	 а.	 е.	 132),	 Катерина	Особа	 (АИЦИ,	 а.	 е.	 636),	Мария	 Лабиш	
(АИЦи,	а.	е.	963),	Юстина	Яшчевска	(АИЦИ,	а.	е.	445)	и	др.	
22	 Те	са	родени	съответно	през:	Йосиф	Головач	–	през	1924,	Павло	Василик	–	през	1926,	Юлиан	Вороновски	
–	през	1936,	Михайло	Сабрига	–	през	1940,	и	Ириней	Билик	през	1950.
23	 Съществува	практиката	епископът	да	ръкополага	свещеници	от	неговия	монашески	орден.	
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се възприема практиката новоръкоположените свещеници да признават юрис-
дикцията на „ректора” на тяхната тайна семинария и на епископа, който ги 
е ръкоположил. Независимо от недостатъчната теоретична подготовка ново-
ръкоположените свещеници се отличават със своята саможертва в служени-
ето, а през деня работят някаква гражданска работа. Тяхната всеотдайност 
подхранва надеждите на вярващите миряни за възстановяването на Църквата 
им. Съществува и друг начин за решаване на проблема с липсата на свещени-
ци – това е възприетата през 60-те и 70-те години от нелегалните епископи 
Василий Величковски и от неговия наследник Володимир Стернюк политика да 
приемат обратно в клира на Гръкокатолическата църква бивши нейни свеще-
ници, преминали към Православната църква24. Тези свещеници продължават да 
служат тайно, а на някои от тях дори им е разрешено да продължат дейността 
си в православните църкви25. 

Литургиите са отслужвани рядко. Например в края на 50-те години отец Павло 
Василик посещава село Надорожна всяка първа неделя на месеца, а в същия ден 
трябва да посети още две села. Свещениците не могат да отслужват литурги-
ите достатъчно често, защото: 1) Самите свещеници не са много; 2) Нелегал-
ните свещеници често живеят извън своите „енории”; 3) Тъй като не са офи-
циално признати от съветския режим, гръкокатолическите свещеници трябва 
да работят нещо друго като всички други, ненавършили пенсионна възраст (60 
години за мъжете). Това е причината един от отговорите на репресиите и пре-
следванията на Гръкокатолическата църква да бъдат частните, паралитургични 
практики, чиято цел често е да подчертаят католичността на вярващите. По-
ради липсата на свещеници като алтернативна форма за участие на вярващите 
в литургията всяка неделя и по време на празниците се налага предаването за 
Украйна на Радио „Ватикана”26. Чрез такива радиопредавания някои хора дори 
получават благословия, например на великденската храна.

Опозицията на гръкокатолиците срещу съветската религиозна политика е глав-
но непублична и се състои в тайното катехизиране и обучение на децата, учас-
тието в тайни литургии и в различни други богослужения. Лишени от църковна 
собственост, гръкокатолиците организират „домашни църкви” в домовете на 
вярващи, монахини и свещениците. Там е пазена евхаристията и там свещеници 
и миряни се събират за отслужване на тайни литургии, молитвени събрания и 
изповеди. Понякога това е ставало и в официално затворените от властите 
църкви, които са били отваряни от местните хора (като например църквата 
в село Надорожне). През 70-те и 80-те години има случаи литургии и изповеди 
да бъдат организирани в гората, край разрушени светилища на Дева Мария, 
съществували преди войната, като например в село Зарванитсия в Тернополска 

24	 Интервю	с	епископ	Филимон	Курчаба	(АИЦИ,	а.	е.	142),	отец	Микола	Маркевич	(АИЦИ,	а.	е.	337),	Ромян	
Киак	(АИЦИ,	а.	е.	900),	Исидор	Бутковский	(АИЦИ,	а.	е.	294).
25	 Интервю	с	Фиалка	Йосиф	(АИЦИ,	а.	е.	1014).
26	 Интервю	с	Бохдана	Маик	(АИЦИ	,	а.	е.	38),	Оксана	Ивашив	(АИЦИ	,	а.	е.	428),	отец	Иван	Сенкив	(АИЦИ	,	
а.	е.	281),	Анна	Майданска	(АИЦИ	,	а.	е.	359),	Андрий	Боршукевич	(АИЦИ	,	а.	е.	726),	Сестра	София	Чорни	от	
Милосърдните	сестри	на	св.	Викентий	от	Паула	(АИЦИ	,	а.	е.	83).
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област27.

Съществуват и публични форми на съпротива на съветската комунистическа 
система и идеология. Най-радикалната е формата, възприета от движението на 
покайниците (Покутники), създадено след легендарното сведение за появата на 
Дева Мария в планината край село Середние в Ивано-Франковска област през 
1954 г. Според твърденията Дева Мария предала посланието, че хората тряб-
ва да изкупят своите грехове, за да бъдат освободени от тяхното съветско 
робство. Оуен Чадуик представя движението на покайниците като радикална 
форма на нелегална секта, която „съчетава тайни религиозни практики – нощни 
молитви по домовете, стриктно спазване на постите, поклонничество до мес-
тата, където се е появила Девата, с радикалното отхвърляне на съветската 
държава”28. Това намира изява в отхвърлянето на всяка зависимост от съвет-
ската държава, вкл. гражданство, паспорт, пенсии, държавни отличия и т.н. 
Църковната йерархия реагира негативно на появата на тази нелегална църква. 
Обяснението на тази реакция и причините за нея е дадено от Васил Маркус:

„Официалната нелегална Украинска католическа църква провери достоверност-
та на твърденията за това чудо и реагира още по-критично на определени док-
трини и практики на тази група, като например проповедта за настъпването на 
края на света. (предречено за 1962 г.), на изискването за деветдневно покаяние 
и за поклонничество до мястото на „появата на Светата дева” с цел неговото 
съхраняване, анатемата върху Рим и обвиненията за негово сътрудничество с 
„антихриста”, както и срещу обявяването на Света гора в Середние за „Новия 
Рим” и посланието, че в Украйна се е появил „истинският папа” в лицето на ар-
хиерея (Архийерарха) Емануил, който бил „видимият св. Петър на земята”. Това 
беше причина да бъдат прекъснати контактите между украинските католици и 
сектата на покайниците”29.

Общността на гръкокатолиците използва и други форми на протест. Макар и 
рядко, понякога в селата избухват истински бунтове срещу милицията, в опит 
да бъде запазена от разрушение дадена църква или предпазен от арест някой 
от нелегалните свещеници по време на изпълнението на неговите задълже-
ния30. 

През 70-те и 80-те години се използват по-организирани и граждански форми 
на протест, когато вярващите започват да изпращат колективни писма и пе-
тиции до централните и местните съветски власти. В тези документи гръко-
католиците дават израз на протеста си срещу тяхното преследване и искат 

27	 	Интервю	с	отец	Васил	Семенюк	(АИЦИ,	а.	е.	171),	Михайло	Ивашкив	(АИЦИ,	а.	е.	1194),	сестра	Маркиана	
Колодий,	OSBM	(АИЦИ,	а.	е.	270).
28	 Виж:	 Bohdan	 R.	 Bociurkiw,	 “UGCC	 v	 catacombakh”	 Kovcheh	 1	 (L’viv,	 1993):	 124-125;	 Owen	 Chadwick,	 The	
Christian	Church	in	the	Cold	War.	Allen	Line,	1992,	p.	92.
29	 Vasyl’	Markus’,	“Religion	and	Nationalism	in	Ukraine,”	in:	Pedro	Ramet,	ed.,	Religion	and	Nationalism	in	Soviet	
and	East	European	Politics.	Durham,	N.C.,	1984,	pp.	156-157.
30	 Например	в	с.	Надорожне	през	1958	г.	избухва	бунт	срещу	арестуването	на	свещеника	(и	бъдещ	епископ	
Павло	Василик).	Виж	интервютата	с	епископ	Павло	Василик	(АИЦИ,	а.	е.	455),	Ирина	Васко	(АИЦИ,	а.	е.	345),	
Ярослав	Водницкий	(АИЦИ,	а.	е.	348).
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регистрацията на своите енории, или отправят молби за отваряне на затворени 
селски църкви31. По-конкретно, през 1974 г. до централното правителство в Мос-
ква са изпратени петиции подписани от около 12 000 души от Западна Украйна, в 
които се иска „възстановяване на правата на Църквата”32. В отговор властите 
организират преследването на подписалите тези петиции. Въпреки това в края 
на 70-те и началото на 80-те години е организирана нова петиция, подписана 
този път от около 30 000 вярващи33. Броят на подписалите става още по-голям 
в края на 80-те години, когато се стига до легализиране на Украинската гръко-
католическа църква. 

Монашеските общества се реогранизират. Те съществуват в частни апарта-
менти или къщи, където живеят съвместно на групи по двама или трима души, 
като същевременно се занимават с някаква светска работа. Обикновено те се 
събират на малки групи за т.нар. „ден на духовно възраждане”, организиран по 
време на официални съветски празници (напр. на Деня на труда, 1 май), а веднъж 
годишно по-големи групи се събират на 4–5 дневна екскурзия или конференция34. 
Тези събирания подпомагат съхраняването на мисията на ордена или конгрега-
цията и им придават чувство за религиозна общност.

От всички гръкокатолически конгрегации единствено източният клон на Мило-
сърдните сестри на св. Викентий от Паула в Лвов има възможност да продължи 
съществуването си като по-голяма общност, която включва между 12 и 30 мо-
нахини. В периода 1944–54 г. общността е принудена пет пъти да се премества. 
Съветските власти обаче разрешават съществуването на този манастир зара-
ди тяхната майка-настоятелка Елизабет (Алисия Попе), която запазва своето 
белгийско гражданство, което създава опасност тя да предизвика международен 
скандал. Тези монахини съхраняват и своето призвание, като продължават ра-
ботата си като медицински сестри в тяхната бивша болница. Без съмнение те 
са обект на строго наблюдение и контрол от страна на държавата. По тази 
причина първата нова послушница получава възможност да се присъедини към 
обществото едва през 1956 г., но е задължена да живее отделно от тях35. През 
1990 г., когато имат общо 49 монахини, милосърдните сестри излизат от неле-
галност в Лвов.

Градски и селски практики 
31	 Сред	тези	петиции	и	писма,	в	които	се	изказва	протест	срещу	преследванията	и	репресиите,	могат	да	бъ-
дат	цитирани	„Петицията	на	61	гръкокатолически	свещеници”	от	1	юли	1945	г.,	поредицата	отворени	писма	
от	свещеника	студит	Григорий	Будзинский,	които	той	изпраща	на	централни	и	местни	съветски	вестници	от	
края	на	50-те	до	80-те	години;	Писмо,	подписано	от	180	души	от	град	Стрий	от	1972.	Виж:	O.	Zinkevych	and	
T.	R.	Lonchyna,	Fr.,	eds.	Martyrolohiia	Ukrains’kykh	Tserkov,	p.	83-84,	259-260,	499-522,	690-691;	Интервю	със	
Стефания	Шабатура	(АИЦИ,	а.	е.	791).
32	 Peter	 Babris.	 Silent	 Churches.	Persecution of Religions in the Soviet-dominated Areas.	 Arlington	Heights,	 IL,	
1978,	p.	149.
33	 Интервю	с	епископ	Павло	Василик	(АИЦИ,	а.	е.	455).
34	 Виж	напр.	интервютата	със	сестра	Дария	Градюк	от	ордена	на	сестрите	Служителки	на	Безскверна	Дева	
Мария,	SSMI	(АИЦИ,	а	.	е.	1264),	Марта	Козак	(АИЦИ,	а.	е.	912);	сестра	Юлита	Похудай,	студитка	(АИЦИ,	а.	е.	
78)	и	Олимпия	Катала	(АИЦИ,	а.	е.	211),	сестра	Маргарета	Гутник,	OSBM	(АИЦИ,	а.	е.	1107),	епископ	Михайло	
Сабрига,	CSsR	(АИЦИ,	а.	е.	321).
35	 	Интервю	с	Милосърдната	сестра	на	св.	Викентий	от	Паула	Еремиа	Побурина	(АИЦИ,	а.	е.	40).
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Градовете предоставят на нелегалните свещеници възможността да се „изгу-

бят” сред населението. В големия град също така е много по-лесно да се намери 

работа. Често това е неквалифицирана дейност, която дава възможност на све-

щеника да има повече свободни дни, в които да се посвети на своето служение. 

Често те работят като нощни пазачи или през отделни дни от седмицата36. 

Някои от нелегалните гръкокатолически свещеници изслушват изповедите по 

време на Велики пости в „домашните църкви”, докато други, с разрешението 

на римокатолическите свещеници, използват изповедалните в техните църк-

ви (като например свещеникът редемпторист Евстахий Смал в Лвов, който 

изслушва изповедите в местната катедрала „Св. Антоний”, където много от 

посетителите са гръкокатолици37). Практикуването на религията в градски ус-

ловия обаче има и своите недостатъци. В градовете наблюдението върху вярва-

щите и ръкоположените преди Втората световна война свещеници е по-строго 

и там службите за сигурност ги „държат под око”. Вярващите, които имат доб-

ре платена и престижна работа или добро положение в обществото, постоянно 

са заплашени да ги загубят. Нелегалните литургии и молитвени събрания, които 

са провеждани в градовете, са организирани тайно и без на тях да се пее, обик-

новено от малки, доверени групи от вярващи. Като правило те се провеждат в 

частни домове в покрайнините на градовете или в апартаменти със затворени 

прозорци през нощта или в ранните сутрешни часове38.

Селата също имат предимства и недостатъци. Едно от предимствата е не 

толкова стриктният контрол от страна на официалните власти върху религи-

озността на хората. Там има възможност повече вярващи да присъстват на 

литургия или молитвено събрание в някой дом, а и е по-лесно тайният свещеник 

да бъде скрит и предпазен от залавяне от властите39. Някои села никога не 

приемат православен свещеник – като село Билки в Закарпатска област и село 

Надорожна в Ивано-Франковска област40. Организации на миряните съхраняват 

духа на общностите на „Апостолство на молитвата”, „Конгрегацията на Дева 

Мария” и Третия орден на редемптористите и василианите, докато официални-

те енории са били закрити41. Но колективният начин на живот в селата прави 

много по-трудно постижима задачата религиозните практики да бъдат запазени 

в тайна. На местата, където мнозинството от селското население посещава 

в неделя православната църква, малкото семейства, останали верни на гръкока-

толическата вяра, често са били смятани от останалите за сектантски, тъй 

36	 Интервю	със	свещениците	Иван	Данкив	(АИЦИ,	а.	е.	20),	Михайло	Червинский	(АИЦИ,	а.	е.	45),	Микола	Кутс	
(АИЦИ,	а.	е.	60)	и	Тарас	Дмитришин	(АИЦИ,	а.	е.	1008).
37	 Интервюта	със	Стефания	Солтис	(АИЦИ,	а.	е.	23),	Васил	Кобрин	(АИЦИ,	а.	е.	160),	Любов	Осача	(АИЦИ,	а.	е.	
1036).
38	 Интервюта	с	епископ	Иван	Маргитич	(АИЦИ,	а.	е.	1148),	отец	Володимир	Харина	(АИЦИ,	а.	е.	21),	отец	Сте-
фан	Гафич	(АИЦИ,	а.	е.	30),	Галина	Добоч	(АИЦИ,	а.	е.	T-13),	отец	Иван	Кубай	(АИЦИ,	а.	е.	192),	отец	Володимир	
Шафран	(АИЦИ,	а.	е.	198),	Фиалка	Йосиф	(АИЦИ,	а.	е.	1014),	сестра	Мирослава	Якимец	(АИЦИ,	а.	е.	1055).
39	 Keleher	S.	Passion	and	Resurrection,	p.	228.
40	 Интервю	с	отец	Петер	Мадяр,	OSBM	(АИЦИ,	а.	е.	499),	Анна	Винтоняк	(АИЦИ,	а.	е.	467),	Ярослав	Водницкий	
(АИЦИ,	а.	е.	348),	отец	Володимир	Вийтишин	(АИЦИ,	а.	е.	730).
41	 Интервю	с	Вира	Тарак	(АИЦИ	,	а.	е.	1142)	и	Андрий	Грицай	(АИЦИ,	а.	е.	128).



2010 / брой 1 (48)

51

като не са посещавали църквата42. 

Ролята на жените 

Жените играят важна роля за опазването на вярата и Църквата в продължение 
на две поколения, израснали във времето на съветския режим. Майките и бабите 
в семействата осигуряват основното религиозно образование на децата, като 
им преподават традиционните молитви и катехизис. По-голямата част от ено-
риашите на нелегалните енории на Гръкокатолическата църква също така са 
жени. Много жени се присъединяват и към религиозните ордени и конгрегации. 
Често те подпомагат свещениците като катехизатори и изпълняват ролята 
на посредници между тях и общностите на индивидуално равнище. Насърчават 
склонността към свещенство сред някои младежи и запознават млади хора с 
действащите свещеници (това е отбелязано от епископ Михайло Сабрига, кой-
то изказва благодарността си към майката на негов приятел от завода, коя-
то след няколко техни разговора го представила на редемптористите43). Жени 
придружават свещениците по време на посещенията на тайните им енории, 
като ги следват от разстояние и по този начин изпълняват ролята на техни 
„охранители”, носят свещеническите им одежди в пазарски чанти и т.н. Тяхната 
подкрепа и дейност до голяма степен допринася Църквата да се съхрани жива. 

По време на съветския режим и на религиозните преследвания през втората 
половина на ХХ век Украинската гръкокатолическа църква продължава да се раз-
вива благодарение на привързаността на вярващите и на тяхната съпротива 
срещу държавната антирелигиозна пропаганда и закриването на техните църк-
ви. Украинските гръкокатолици успяват да съхранят приемствеността между 
епископите и свещениците, търсят различни начини да практикуват вярата 
си, като едновременно се приспособяват и съпротивляват. Така Украинската 
гръкокатолическа църква успява да противостои на религиозната политика на 
съветската комунистическа държава, чиято цел е заличаването на тази църква, 
а през 80-те години създава и мобилизира общественото движение за получава-
не на държавно признание и легализация на Църквата, което в крайна сметка е 
постигнато в края на 1989 г. 

Превод от английски: Момчил Методиев

42	 Интервю	с	Иванна	Волвин	(АИЦИ,	а	.	е.	291),	сестра	Павлина	Гул,	OSBM	(АИЦИ,	а	.	е.	208),	и	с	майка	Анато-
лия	Ивашкив,	OSBM	(АИЦИ,	а.	е.	70).
43	 Интервю	с	епископ	Михайло	Сабрига,	редемпторист	(АИЦИ,	а	.	е.	321).



52

Църквата през тоталитаризма

Революцията на пастоРите

Демонстрациите от есента на 1989 г., които започват първо в Лайпциг, под-
готвят рухването на Берлинската стена. Протестиращи във все повече гра-
дове се обединяват под лозунга „Ние сме народът”. В Лайпциг демонстрациите 
следват молитвите за мир в църквата „Св. Николай”, отслужвани от двама 
известни пастори – Кристиан Фюрер и Кристоф Вонебергер. Повратната точка 
е 9 октомври 1989 г., когато за пръв път участието е наистина масово, на ули-
цата излизат около 70 000 души. Пастори са водещите участници в събитията 
в Германската демократична република (ГДР). Двама от тях – Райнер Епелман и 
Маркус Мекел, обясняват в интервю за сайта chrismon.de защо е така. 

Райнер Епелман (66 г.) е хвърлен в затвора през 60-те години заради отказа си 
да служи в армията на ГДР. По-късно е пастор в Берлин, а през 1989 г. е сред 
инициаторите на демократичните промени. През 1990 г. е министър на разоръ-
жаването и отбраната, по-късно депутат в Бундестага от фракцията на хрис-
тияндемократите. Маркус Мекел (56 г.) още като пастор работи за опозицията 
в ГДР. Един от двамата създатели на Социалдемократическата партия в ГДР. 
От април до август 1990 г. е министър на външните работи в последното пра-
вителство на ГДР. След обединението на Германия е депутат в Бундестага от 
Социалдемократическата партия. 

Г-н Мекел, можехте ли да си представите, че ГДР някога ще престане да 
съществува?

Маркус Мекел: Тогава изобщо не мислехме за това. В началото на 80-те, когато 
се създаваха групите за мир, се говореше за свободата. През февруари 1983 г. се 
срещнаха първите групи, хората се запознаха, разменяха си телефонни номера1. 
Благодарение на Михаил Горбачов получихме нови перспективи. Някъде от 1987 
г. имах чувството, че Горбачов няма да позволи да пуснат танковете. Въпросът 
за обединението не ни занимаваше, изглеждаше прекалено нереалистично в раз-
делена Европа. 

Райнер Епелман: Искахме да направим ГДР по-отворена и по-човечна страна. Аз 
си бях забранил да мисля за бъдещето. Не виждах защо 300 000 съветски вой-
ници ще напуснат ГДР, щом им е струвало безумно много да стигнат до Елба. 
Всичко, което правехме, беше грижа за хората в нашите енории. Тези действия 
постепенно станаха политически. Например през 1982 г., когато заедно с Ро-
берт Хавеман публикувах Берлинския апел2. В него настоявахме за необвързано 
с правителството движение за мир, направихме подписка. Качественият скок 
настъпи по-късно, когато си казахме: „Трябва да създадем политически алтер-
нативи, за да попречим на вечното домогване на комунистическата партия до 

1	 През	март	1983	г.	се	създава	най-голямата	мрежа	от	църковни	и	извънцърковни	групи	от	правозащитници,	
еколози	и	борци	за	мир	в	ГДР.	Първата	среща	на	130	души	е	в	Източен	Берлин.	Б.	пр.	
2	 Създаденият	от	Райнер	Епелман	и	Роберт	Хавеман	Берлински	апел	за	„мир	без	оръжия”	е	публикуван	на	25	
януари	1982	г.	Б.пр.	
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властта”. Бяхме толкова предпазливи, че отначало дори не се нарекохме партия. 
Който се съмняваше в свещената крава – Германската единна социалистическа 
партия, можеше да бъде подведен под съдебна отговорност. 

М. Мекел: Проблемът беше, че опозицията нямаше традиции. До 1961 г. този, 
който беше под натиск по политически причини, отиваше на Запад или – след 
построяването на Стената – биваше откупен. За разлика от Полша, Чехия, Сло-
вакия и Унгария ние страдахме от непрекъснато изтичане на критическа мисъл. 
После въпросът за мира стана актуален заради въоръжаването и групите се 
свързаха в мрежа. В моето село Виперов в Мекленбург всичко започна съвсем 
банално: един познат ме попита какво може да се направи срещу ракетите. По-
неже не можехме да изясним въпроса така, между другото, си уговорихме среща. 
И изведнъж 20 души се озоваха в дневната ми. Познавах само половината.

Бяха ли хора на Църквата?

М. Мекел: Не всички. Моят епископ имаше критично отношение като много 
други в Църквата, той казваше: „Други пастори развъждат пчели, Мекел прави 
своята политика”. Когато през 1983 г. Икуменическият съвет във Ванкувър сло-
жи началото на съборен процес за „справедливост, мир и опазване на околната 
среда”, групите за мир, екология и права на човека в църквата получиха много 
по-голямо признание. 

Р. Епелман: Суперсилите се въоръжаваха с ядрени ракети. Ние в ГДР бяхме в 
конфликт с държава, която непрекъснато се представяше за миролюбива. Сякаш 
ракетите „Пършинг” на американците са от дявола, а съветските SS-20 – гъ-
лъби на мира. Стратегически това беше шанс: ако говорим за мир, онези горе 
нищо не могат да кажат. След като започнахме с мира, дойдоха и другите теми: 
околната среда, правата на човека.

Защо тези групи се създадоха в Църквата?

Р. Епелман: В ГДР имаше разпореждане, според което на теория всеки можеше 
да прави събрания, но никога не би получил разрешение. Единственото изключе-
ние беше Църквата с нейните богослужения. 

М. Мекел: Държавата искаше да ограничи Църквата в рамките на богослужения-
та. Ние настоявахме, че Църквата сама трябва да определя как изглежда възвес-
тяването на Благата вест. Така артисти и писатели получиха възможност да 
действат. Особено през ноември, когато се провеждаха мирните декади (идеята 
за тях идва от Евангелските църкви в ГДР през 1980 г. – б.пр.), имаше много 
начинания, посветени на предизвикателствата на момента. 

Защо много пастори като вас участваха в мирната революция?

М. Мекел: Заради образованието и опита в откритото общуване с хората. 
Когато след 10-и клас напуснах училище, можех да положа матура единствено в 
църковно училище. По-късно, като външен министър в ГДР, ми признаха само об-
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разованието до 10-и клас. Всъщност следвах интензивно 15 семестъра – напълно 
свободно. Това го няма другаде. 

Р. Епелман: Само в Църквата можеше да се говори свободно. Затова по-късно 
около кръглата маса седяха много хора от Църквата. Важно е още нещо, социал-
ната сигурност: през 1966 г. лежах 8 месеца в затвора. За щастие тогава още 
бях сам! По-късно като глава на семейство знаех: ако ме затворят, Църквата ще 
продължи да ми плаща. Жена ми и децата няма да гладуват.

Държавна сигурност ви наблюдаваше. Страхувахте ли се?

Р. Епелман: Да. В къщата, където живеехме, вратата към избата с въглищата 
не се затваряше. Понякога слизах долу с гадно предчувствие. Там може да чака 
някой с щанга. Днес зная, че в Щази сериозно са обмисляли как да ме ликвиди-
рат.

М. Мекел: Не мислех за това, че Щази може физически да се разправи с мен. 
Страхувах се за семейството ми. Имаше опити за изнудване, последиците за-
плашваха семейството ми. Пряко ме засягаше. И на 26 август 1989 г., след като 
в евангелската църква „На Голгота” в Берлин прочетох апела за създаването на 
Социалдемократическата партия, дясното ми коляно трепереше. Дотогава ми 
се беше случвало само веднъж, след първата ми проповед. Разбира се, мислехме, 
че могат да ни арестуват. 

Изведнъж получавате задачи, за които не сте подготвени като пастори – 
как успяхте?

Р. Епелман: С всяка изминала акция израствахме в тази роля. Един пример: зна-
ехме, че на изборите в ГДР е имало фалшификации. Затова на общинските избори 
през 1989 г. наблюдавахме като представители на църквата преброяването на 
гласовете в една секция във Фридрихсхайн в Берлин и доказахме: на ГЕСП не са 
 достатъчни 80%, те лъжат, за да получат 105%! Те бяха измамници и чрез нас 
това научиха много хора, които се бояха да се намесят в политиката. Заради 
тези хора трябваше да бъда там. 

М. Мекел: И после дойде 4 юни, кръвопролитията на площад „Тянанмън” в Пекин. 
Егон Кренц3 поздрави китайците за начина им на действие. Хората се уплашиха, 
че не Горбачов, а Пекин е перспективата за ГДР. Но след като не стреляха на 
големите демонстрации на 9 октомври, ни стана ясно: ще успеем да изградим 
демокрация. Но трябва да си готов сам да поемеш отговорност. Впрочем според 
мен не 9 ноември е денят на свободата, а 9 октомври.

Р. Епелман: Целта на ГЕСП беше да спечели хората от улицата. Затова Егон 
Кренц говореше и за промяна – за да може да продължи да управлява. Между-
временно обаче 1,5 до 2 милиона граждани на ГДР бяха участвали поне веднъж в 

3	 През	1989	г.	Егон	Кренц	наследява	за	няколко	седмици	Ерих	Хонекер	като	генерален	секретар	на	ГЕСП	
и	председател	на	Държавния	съвет.	След	обединението	на	двете	Германии	е	осъден	на	6	години	и	половина	
затвор.	Бел. прев.
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демонстрациите. Това беше самоосвобождение, стъпка по стъпка. Когато на 9 
ноември Гюнтер Шабовски обяви на прочутата пресконференция новите правила 
за пътуване на Запад, хората си помислиха: „Да видим сега какво става!”. По-
рано те послушно щяха да отидат в милицията и да подадат молби за пътуване. 
Но това беше минало. Когато отидох на граничния пункт на Борнхолмер Щрасе 
в Берлин, те вече стояха там и викаха: „Отворете!”. Понеже не ни отвориха, 
сами си отворихме. Мога само да кажа: стана съвсем лесно. 

М. Мекел: Изведнъж обединението на Германия се превърна в цел. На първите 
свободни избори за Народна камара на 18 март 1990 г. партиите, които бяха 
за обединение, стигнаха 80%. Ние искахме обединение, но то трябваше да бъде 
спазарено. Този, който иска да води преговори, се нуждае от мандат. А легитим-
ността се дава само чрез свободни избори.

Как станахте министри в последното правителство на ГДР на Лотар де 
Мезиер?

Р. Епелман: Бях председател на „Демократишер Ауфбрух”4 и знаех, че Лотар де 
Мезиер може да ми предложи министерство. Маркус, може би чуваш това за пръв 
път, но тогава ми дойдоха наум три министерства с начална буква А (на немски 
– Arbeit und Soziales, Außenministerium, Abrüstung – б.пр.): социалното министер-
ство, външното министерство и министерството на разоръжаването. Когато 
Мезиер ме попита: „Искате ли да бъдете министър на отбраната?”, отвърнах: 
„Не, но може министър на разоръжаването”. Вярвам, че беше мъдро. Трябваше ли 
да бъде някой офицер, бивш слуга на Хонекер? За Бога!

М. Мекел: За мен беше важно признаването от страна на Европа и особено 
трайното признаване на германско-полската граница. Исках да ги договоря, сле-
дователно исках да съм външен министър. Ние искахме да придвижим напред 
процеса на разоръжаване. 

Р. Епелман: Най-великият политически момент беше, когато за пръв път влязох 
в министерството и генералите се строиха пред мен. Тогава ми стана ясно: 
ние сме победили. Тези хора не успяха да направят така, че техните лостове за 
управление да не попаднат в ръцете на контрареволюционерите в кавички. 

Близки ваши приятели се оказаха агенти на Щази. 

М. Мекел: Въпросът за Щази в моя кръг се появи много преди революцията. 
Ако имаш подозрение, опитваш се да го изясниш, но нямаш 100-процентова си-
гурност. Запознах се с Ибрахим Бьоме през 1984 г. и след една седмица чух да 
говорят, че работи за Щази. Понякога му се доверявах, друг път се съмнявах. 

Р. Епелман: Волфганг Шнур беше мой приятел, дейността му за Щази ме шокира. 
Все едно моята съпруга години наред да ми изневерява. Наистина непочтено. 

4	 „Демократишер	Ауфбрух”	е	опозиционна	организация	от	представители	на	църквата,	създадена	през	юли	
1989	г.	в	Източен	Берлин.	Б.пр. 
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Когато след признанието си той каза, че е продал своята история на Щерн, ми 
прилоша. Освен всичко е изтъргувал гадната си история! Веднъж го срещнах 
пред съда, трябваше да давам показания като свидетел. Аз се качвах по стълби-
те, той се обърна и ми протегна ръка. Дълги години не се беше опитвал да ми 
обясни каквото и да е. Казах му: „Извинявай, Волфганг, преди да ти подам ръка, 
трябва да направиш много други неща”. Опитвам се да живея като християнин, 
това означава и да прощавам. Но като богослов зная, че няма евтина милост. 
Когато някой ме моли за прошка, той трябва да се е разкаял. Офицерът от 
Щази, който е водил 41 агенти срещу мен, щеше да ме погледне с неразбиране, 
ако бях поискал да му простя. Запознах се с него по обява във вестника. Пихме 
кафе и той каза, без да го подканям: „Нямам за какво да ви се извинявам, вие 
бяхте враг на моята държава и затова всички средства бяха оправдани”. 

Изминаха 20 години от мирната революция. Какво постигнахте през тези 
години?

М. Мекел: Искахме обединена Германия. Не очаквах рай на земята, а демокра-
тични структури и шанс за обединение на Европа. Мнозина в Европа се страху-
ват от подобие на Велика Германия. Ние сме най-голямата страна в Евросъюза. 
Нужен е усет и такт, досега се справяме добре с тази отговорност. Като 
германци ние сме европейци. Европа очаква от нас да поемем отговорност, 
включително и с военни средства. Самият аз на 17 години категорично отказах 
военна служба в ГДР. Когато преди няколко години един от синовете ми аргу-
ментира пацифистки решението си за цивилна служба като мен някога, дълго 
разговаряхме за това. Днес съм убеден, че се нуждаем от армия, включително и 
за мироопазващи акции. 

Р. Епелман: Живял съм и в диктатура, и в демокрация, зная различията. Казвам 
го с дълбоко убеждение: никога повече диктатура! Днес виждам хора на 20 годи-
ни и по-млади, които за щастие не трябва да минават през моя опит. Много от 
тях питат само как могат да осъществят желанията си и колко пълен трябва 
да е портфейлът им за тази цел. Дали живеят в диктаторски, или в демократич-
ни структури, това не е толкова важно. Винаги съм бил на мнение, че 1933 г. не 
може да се повтори, защото сме си научили уроците. Днес смятам, че това се 
отнася само за хората, които са преживели последиците от 1933 г. В дълг сме 
пред родените след това, трябва да им предадем нашия опит. Веднъж хората на 
Щази бяха изчислили колко наброява твърдото ядро поддръжници на църковното 
движение за мир в ГДР: 500 до 600 души. Това искам да кажа на младите: дори 
само 500-600 души могат – ако не изпаднат в отчаяние – да постигнат нещо! 
Идва ми наум казаното от Вацлав Хавел: „Надеждата не е убеждението, че нещо 
върви добре, а сигурността, че нещо има смисъл, независимо от това как ще 
приключи”.  

Превод от немски: Людмила Димова
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Архиепископ Януш Болонек, Апостолически нунций в България

св. ФРанциск от асизи – 

достовеРен свидетел на 

еванГелието

Свети Франциск от Асизи е най-възхитителният и най-обичаният светец по це-
лия свят. За аскетичния живот на никой друг светец не са написани толкова би-
ографии и книги, толкова повести и статии. За никой друг светец не са снимани 
толкова филми, колкото за Бедняка (Poverello) от Асизи, който съвсем скоро след 
смъртта си се превръща в изключителен обект на изящните изкуства, особено 
на живописта и скулптурата. Красотата на неговия прост и суров живот в съ-
вършена хармония с евангелските заповеди очарова всички християни.

Някои казват, че свети Франциск е влязъл в небесната слава още преди да умре 
и че това е единственият светец, когото единодушно биха канонизирали всички 
поколения и дори некатолиците. Франциск е много популярен сред протестанти-
те. Познат е и на православните християни. Той покорява сърцата на всички със 
своята простота и радост, със своята доброта и любов към всички твари: към 
хората, животните и растенията, към слънцето, въздуха и водата. Франциск 
ходил по земята с душа, преизпълнена с Бога, защото повече от всичко обичал 
Иисуса Христа, и то Христа разпнатия.

Н. Впр. архиепископ Януш Болонек е роден в Хута 

Длутовска (Полша) на 6 декември 1938 г. Ръко-

положен е за свещеник на 17 декември 1961 г. 

След като завършва богословие и каноническо 

право, постъпва на Дипломатическата служба 

при Светия престол през 1971 г. и служи в Пап-

ските представителства в Никарагуа, Съедине-

ните американски щати, Египет и при Държав-

ния секретариат на Светия престол – отдел 

„Връзки с държавите”. Бил е титулярен архие-

пископ на Мадауро, апостолически нунций в Кот 

д’Ивоар, Буркина Фасо и Нигер (про-нунций), в 

Румъния, в Уругвай. В България е Апостолически 

нунций от 24 май 2008 г.
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Цялото богатство на светия живот на св. Франциск не може да бъде предста-
вено в една кратка проповед. Ще припомня само, че Франциск се е родил през 
1181 или 1182 г. в Асизи, малък град в Умбрия, в слънчевата и красива Италия. 
Неговият баща Пиетро Бернардоне бил богат търговец. Майка му се казвала 
Пика и произхождала от благородническо семейство в Прованс, Южна Франция. 
Момчето се появило на света, когато бащата бил във Франция и затова полу-
чило прякора Франческо – французчето, въпреки че при кръщението в Католи-
ческата църква му дали името Джовани. Прекарал младостта си в свободен и 
безгрижен, но не разпътен живот. Обичал рицарските традиции и компанията на 
връстниците си, имал много пари и не се интересувал нито от следване, нито 
от търговските занимания на баща си. Бил на почти двадесет години, когато 
тръгнал с други рицари на война срещу град Перуджа в Умбрия. Попаднал в плен 
и чак след една година се завърнал в Асизи сериозно болен.

Веднъж той се молел в разрушената църква „Сан Дамяно” извън града. Излязъл 
от църквата сигурен, че разпнатият Христос му е казал следните думи: „Фран-
циск, възстанови моя дом, който е в руини, както виждаш”. Погледът му останал 
за цял живот обърнат към разпнатия Христос от „Сан Дамяно”. Франциск бил 
чувствителен към човешката нищета, той охотно давал милостиня на прося-
ците и се грижел за прокажените. Започнал да поправя разрушения храм „Сан 
Дамяно” с пари от тайно продадени стоки от бащиния магазин. Това предизви-
кало страшен гняв у баща му и довело до нашумялата по целия град случка на 
площада пред резиденцията на местния епископ. Франциск се съблякъл гол и дал 
всичките си дрехи на разсърдения си баща, поверявайки самия себе си изцяло на 
Небесния Отец. Живял в бедност. Просейки, продължил да възстановява църква-
та „Сан Дамяно”.

След известно време Франциск се заел също и с изоставената и разрушена 
църква „Санта Мария дели Анджели” в местността Порциункула, разположена на 
четири километра от Асизи. Той силно обикнал това място, което принадлежало 
преди на бенедиктинците, но те, като нямали намерение да се връщат в Порци-
ункула, го оставили на Франциск. 

Един ден на празника на свети апостол Матей, по време на светата литургия, 
Франциск чул тези думи от Евангелието на Матей: „...и като ходите, пропо-
вядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно; болни изцерявайте, 
прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте. 
Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, ни торба за път, ни 
две дрехи, нито обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята пре-
храна” (Мат. 10:7-10). Франциск приел сериозно това поръчение на Христос към 
апостолите и веднага дал сандалите, колана и тоягата си на един беден, като 
останал само със скромната си дреха, препасана с дебело въже. Оттогава хо-
дел облечен като бедните пастири и работници от Умбрия. Скоро към него се 
присъединили много мъже, главно от заможни фамилии, защото видели в него 
Божия човек, влюбен в Евангелието, истински свободен, човек, който практикува 
всекидневно евангелските съвети за бедност, целомъдрие и послушание като 
път към съвършенството.
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В своето съжителство с братята Франциск отдавал особено значение на лю-
бовта, простотата и смирението, на бедността, покаянието и милосърдието. 
Гордеел се, че той и неговите другари са се венчали за „la madonna povertу” – 
„госпожа бедността”, тази „най-красива и най-благородна дама на света”. Учил 
другите на послушание и уважение към Църквата и нейните йерарси. Самият 
той се смятал за раб, недостоен да приеме свещенството и затова останал 
дякон до края на живота си. Дарен бил свише със светлината на премъдрост, 
която не се придобива от книги. Правилото, което съставил за своите другари, 
наричани „Малките братя”, е сбор от препоръки, извлечени от Евангелието. То 
е утвърдено от папа Инокентий III през 1209 г., или преди осемстотин години. 
Най-важните задачи на Малките братя са проповядването на Евангелието и 
помощта за най-бедните. Още докато Франциск бил жив, те преминали отвъд 
Алпите и евангелизирали в Испания, Германия и Унгария, а също така в Тунис и 
Мароко. Свети Франциск се е срещал дори с египетския султан в желанието 
си да обръща мюсюлманите в християнската вяра. Но султанът не приел това 
предложение.

Към края на живота си, през 1224 г., Франциск бил докоснат от особена Божия 
благодат. Когато се молел в самота на Монте Алверниа, получил стигмати – 
знаците на Христовите страсти в тялото – на хълбока, на дланите и на стъпа-
лата. Завинаги се прилепил към разпнатия Господ. Преди да слезе от планината 
Алверниа, съчинил песен в чест на Всевишния.

Нека също да си спомним, че край възстановената църква „Сан Дамяно” се по-
селила една красива девойка от Асизи, Киара Сцифи, която заедно с други свои 
другарки, запленени от францисканския живот според Евангелието, положила на-
чалото на ново монашеско семейство, наричано „клариски”. След години, точ-
но в този манастир, брат Франциск, в болезнени физически страдания, почти 
ослепял, ще състави прекрасната песен в чест на брата слънце (1225 г.). Това 
е радостен химн в прослава на Твореца и Неговите дела. Франциск от Асизи, 
първи измежду Малките братя и първи измежду хората въобще, имал куража да 
пее за „брата слънце и сестрата луна”, за „сестрите звезди”, за „брата вя-
тър”, „сестрата вода” и „брата огън” и най-вече за „нашата сестра, майката 
земя”. Какво великолепно чувство за родство с цялото творение, шедьовър на 
творческата мощ на Твореца! Като възлюбил природата и се поверил всецяло 
на Христа, Франциск изразил най-оригиналното в християнството – тайната на 
въплъщението. Със своя живот той по някакъв начин довел Бог отново на земя-
та. Да бъде прославян за това през всички векове! 

Беднякът от Асизи умрял вечерта на 3 октомври 1226 г., легнал на голата земя в 
„Санта Мария дели Анджели”. Бил на около четиридесет и пет години, двадесет 
от които – отдадени на вярна служба на Евангелието. Неговата харизма е въп-
лъщавана във всекидневния живот от цели поколения Малки братя, постигайки 
небивало в историята на Църквата развитие. Днес трите големи клона: Малки-
те братя, Малките братя капуцини и Малките братя конвентуалци, представля-
ват най-многобройното монашеско семейство на нашата планета. Съществува 
и многоброен Трети францискански орден, който обединява миряни. Той действа 
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и в България под крилото на отците капуцини и отците конвентуалци, чиято 
дейност е добре позната и високо ценена във възраждащата се Католическа 
църква в страната.

Днес благодарим на Бога, че чрез техния апостолат сред нас свети Франциск 
продължава да ни говори за Бога, Когото наричаме Небесния наш Отец. Него-
вото послание на радостна любов към Твореца и творението, неговият призив 
към покаяние и обръщане, за милосърдие към болните и бедните остават винаги 
актуални, понеже са мощно вкоренени в Евангелието. Той представя съвършено-
то единство на живота и Добрата вест за спасението. Франциск е наистина 
достоверен свидетел на Евангелието. Францисканците винаги са били и са най-
близо до Христовото евангелие.

Преди осем века Франциск и неговите Малки братя до голяма степен са стана-
ли причина за спасяването на Църквата, която вървяла към упадък. А ние, какво 
можем да направим ние? Нека преди всичко:

1) да се стараем нашето общуване с другите да се характеризира със смирение, 
любов, радост и простота;

2) да се подпомагаме взаимно в доброволното извършване на милосърдни дела за 
тялото и духа;

3) да имаме сърце, чувствително към Божието слово, сърце, което приема това 
Слово, пази го и го осъществява на дело. Ние сме длъжни да бъдем като добра 
земя, отворена да приема зърното на Божието слово, да бъдем плодороден чер-
нозем, та семето на Евангелието да даде обилен плод;

4) Свети Франциск е патрон на екологията и ни насърчава да пазим природната 
среда, в която живеем. Тази среда е дадена от Бога на всички хора. Всички сме 
отговорни за този безценен Божи дар, от който зависи всестранното разви-
тие на човека, на всеки човек и на целия човек. Свети Франциск призовава към 
солидарност в опазването на земята, водата и въздуха в нашето отечество. 
Да уважаваме общото благо и красота, предназначени за всички жители на Бъл-
гария. Заедно със свети Франциск да благодарим на Бога за „нашата сестра, 
майката земя”, за тази енорийска общност и за всяко благо, което сме получили 
чрез служението на Малките братя францисканците. Амин.
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из Цветчета на св. ФРанциск 

от асизи

В огромната устна и писмена литература, възникнала след смъртта на 
св. Франциск (1181–1226), т.нар. Цветчета (Fioretti) са всъщност него-
вото народно житие. Историите са записани вероятно в края на XIII – 
началото на XIV в. Преводът е направен по изданието I Fioretti di San 
Francesco. Milano, Newton Compton editori, 1993, p. 35-47.

Глава 14 
Как, докато св. Франциск говорел за Бога с някои от  
своите братя, Христос се явил сред тях

Eдва наченал религиозния си път, св. Франциск събрал на едно място спътни-
ците си, за да поговорят за Христа, и обзет от духовен плам, накарал един от 
тях в името на Бога да отвори уста и каже на Бог онова, що му внушава Св. 
Дух. Братът изпълнил предписанието и говорил на Бога чудесно, след което св. 
Франциск му наложил мълчание и поискал същото от друг брат. Този се подчинил 
и заговорил Бог по много проникновен начин, след което св. Франциск подобно му 
наложил мълчание и поискал от трети брат да говори на Бога. Той, по същия на-
чин, говорил тъй дълбоко и толкова съкровени неща на Бога, щото св. Франциск 
проумял, че чрез него, както и чрез другите двама, говори Св. Дух. Всичко туй се 
проявило чрез нарочен знак; едва започнали да приказват и благословеният Хрис-
тос се явил сред тях под формата на красив младеж: благославяйки всички, той 
ги изпълнил с такава благодат и сладост, че всички те не били на себе си и се 
проснали на земята като мъртви, без да усещат нищо от този свят. Когато се 
съвзели, св. Франциск им казал: „Мои обични братя, благодарете на Бога, който 
пожела чрез устата на прости люде да разкрие съкровищата на божествената 
премъдрост; защото Бог е този, който отваря устата на немите и ги кара пре-
мъдро да говорят на езика на простолюдието”.

За възхвала на Христа и на бедния Франческо. Амин.

Глава 21 
За светото чудо, що извърши св. Франциск, усмирявайки 
свирепия вълк от Агобио

По времето, когато св. Франциск пребивавал в град Агобио, в околностите на 
града върлувал много голям вълк, страшен и жесток, който разкъсвал не само 
животни, но и човеци; голям страх витаел сред гражданите, появял ли се вълкът 
наблизо. Всички само въоръжени напускали града, все едно, че отивали на битка; 
при все това, който го срещнел сам, не бил в състояние да се опази. Поради 
страх от вълка се стигнало дотам, че никой не искал да излезе от града. По 
тази причина, воден от съчувствие към местните хора, св. Франциск пожелал 
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Св.  Франциск, Франсиско де Сурбаран (1658)
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да се изправи срещу вълка, макар жителите да го разубеждавали да не го прави: 
след като сторил кръстен знак, той и неговите спътници напуснали града, упо-
вавайки се изцяло на Бога. Но виждайки, че останалите се колебаят да отидат 
по-далеч, св. Франциск сам поел към мястото, където се намирал вълкът. И ето 
че пред очите на множество жители, дошли да наблюдават отдалеч чудото, 
въпросният вълк тръгнал срещу св. Франциск със зейнала паст; а св. Франциск, 
приближавайки се към него, го прекръстил и рекъл следното: „Ела тук, братко 
вълк, нареждам ти от името на Христа да не правиш зло нито на мен, нито на 
другиго”. Чудно е да се каже! Ала тутакси, щом св. Франциск направил кръстния 
знак, страшният вълк затворил своята паст и се спрял. А щом чул заповедта, 
станал кротък като агънце и легнал в краката на св. Франциск. 

Тогава св. Франциск му казал следното: „Братко вълк, ти нанасяш много щети 
по тези места и си извършил големи злосторства, завличайки и убивайки Божи 
твари, без негово позволение. И не само, че си убивал и разкъсвал животни, но 
си дръзнал да убиваш и завличаш човеци, създадени по образ и подобие Божие; 
поради което заслужаваш бесило като зъл крадец и убиец, срещу когото крещят 
и са се изправили всички и когото ненавижда цялата земя. Но аз искам, братко 
вълк, да има мир между теб и всички тези, които ти повече няма да нападаш, 
които ще ти простят миналите злосторства, като вече нито човеци, нито 
кучетата ще те преследват”. След тези думи вълкът с движения на цялото си 
тяло, на опашката, ушите и наведена глава показал, че приема изцяло казаното 
от св. Франциск и е готов да го спазва. Тогава св. Франциск рекъл: „Братко вълк, 
понеже ти се нрави и искаш този мир, обещавам винаги да ти се дава онова, от 
което се нуждаеш, за да живееш, от хората на този град, за да не страдаш вече 
от глад, защото знам, че гладът те е подтикнал да сториш това зло. И понеже 
ще ти измоля благодеяние, искам, братко вълк, ти да ми обещаеш повече да не 
вредиш нито на човек, нито на животно. Обещаваш ли ми?”. Вълкът, свеждайки 
глава, дал очевиден знак, че обещава. А св. Франциск продължил: „Братко вълк, 
покажи, че мога да имам вяра в това ти обещание, за да ти се доверя напълно”. 
И св. Франциск протегнал ръка, за да се увери, а вълкът вдигнал дясната си 
лапа и я подал приятелски в ръката на св. Франциск в знак на доверие. Тогава 
св. Франциск рекъл: „Братко вълк, нареждам ти в името на Исуса Христа да 
дойдеш сега с мен, без да се боиш от нищо; и ние ще сключим този мир в името 
на Бога”. А вълкът се подчинил и тръгнал с него като кротко агънце. Виждайки 
това, жителите на града се възрадвали безмерно. Новината тутакси се раз-
пространила из целия град; всички, мало и голямо, мъже и жени, млади и стари се 
сбрали на площада, за да видят вълка заедно със св. Франциск.

Когато народът се събрал, св. Франциск се изправил и започнал да проповядва, 
обяснявайки освен всичко друго, как заради техните грехове Бог позволява по-
добни беди: „Огънят на ада, който трябва да трае вечно за осъдените, е много 
по-опасен, отколкото бесният вълк, който може да погуби само тялото; и колко 
повече следва да се боим от пастта на ада, щом като устата на един малък 
звяр предизвиква толкова страх и ужас. Обърнете се към Бога, обични люде, по-
кайте се за греховете си и Бог ще ви спаси от вълка в настоящето, в бъдещето 
и от вечния огън”.
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Щом свършила проповедта, св. Франциск рекъл: „Чуйте, братя мои: братът вълк, 
който е тук пред вас, ми обеща и показа, че иска мир с вас, като никога няма да 
ви напада, ако вие обещаете да му давате всекидневно, каквото му е нужно. А 
аз ще гарантирам, че той ще съблюдава сключения мир”. 

Тогава целият народ единодушно обещал винаги да го храни. И св. Франциск 
заявил на вълка пред всички: „А ти, братко вълк, обещай да спазваш мирното 
споразумение, като никога не нападаш нито животни, нито човеци и никаква 
твар”. Вълкът коленичил, склонил глава и чрез леки движение на тялото, врата и 
ушите показал, доколкото е възможно, че иска да спазва всяко условие на пакта. 
Св. Франциск казал: „Братко вълк, сега искам, както извън града, да покажеш 
пред всички, че може да се има вяра на твоето обещание и че няма да измамиш 
гаранцията, която давам за теб”. Тогава вълкът вдигнал дясната си лапа и я 
поставил в ръката на св. Франциск. Това му действие, както и вече изброените, 
предизвикало такава възхита и радост у народа, както и почит към светеца за 
новото му чудо и за мира с вълка, че всички с викове към небето възславили и 
благодарили на Бога за това, че им е изпратил св. Франциск, който със своята 
добродетел ги е спасил от устата на жестокия звяр.

Упоменатият вълк живял след това две години в Агобио; той влизал приятелски в 
къщите, от врата на врата, без да причини зло никому и без никой да му стори зло; 
той бил щедро хранен от гражданите; а когато си тръгнел от града или от къщи-
те, никога куче не залайвало след него. Накрая, след две години, братът вълк умрял 
от старост. Тогава пък гражданите усетили голяма мъка; защото, виждайки го из 
града, те си спомняли по-добре за добродетелта и светостта на св. Франциск. 

За възхвала на Христа и на бедния Франческо. Амин.

Превод от италиански: Тони Николов
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възРаЖдане на 

контРаРеФоРмацията 

Папата предоставя на англиканите възможността масово да преминат към ка-
толицизма, но така възражда един стар проблем в собствената си Църква. 

Когато преди седемнадесет години Църквата на Англия разреши жени да бъдат 
ръкополагани за свещеници, загубили своите илюзии членове на осемдесетмили-
онната по света англиканска общност започнаха да се обръщат към католици-
зма. През 2003 г., когато американският клон на англиканството – Епископал-
ната църква, за пръв път ръкоположи за епископ неприкрит хомосексуалист, към 
несъгласните се присъединиха и тези, които бяха разочаровани от нарастваща-
та толерантност на тяхната Църква към хомосексуализма. 

Въпреки всичко мнозина англикани останаха верни на своята Църква, защото не 
искаха да се откажат от своята литургия и традиция. На 20 октомври папа 
Бенедикт XVI им предложи изход от тази неудобна ситуация и откри пред тях 
възможността да се присъединят към Католическата църква. Така той създаде 
нови главоболия на изпадналите в криза лидери на Англиканската църква, но съ-
щевременно възкреси един стар въпрос пред Ватикана.

Папските служители от години се чудеха какво да предприемат по отношение 
на напусналите Англиканската църква групи, които търсеха възможност да се 
присъединят към Католическата църква като отделна структура. Най-извест-
ната от тях е Общността на традиционните англикани (Traditional Anglican 
Communion – TAC), водена от австралийския архиепископ Джон Хепуорт. Приема-
ше се за вероятно папата да им предложи статут в рамките на Католическата 
църква, подобен на този, с който се ползва консервативното братство Opus 
Dei, чиито членове имат собствена духовна йерархия, вместо да ги подчини на 
местните диоцезни епископи. 

Но папският декрет отиде още по-далеч. Той даде възможност не само на Общ-
ността на традиционните англикани, но и на всяка друга англиканска група – 
община, енория, или дори цял диоцез – да влезе в общение с Рим, без да жертва 
собствените си традиции. Издадената от папата т.нар. Апостолическа консти-
туция (най-висшата папска наредба) създава ново тяло, което преминава отвъд 
границите на епархиите, като въвежда статута на „персонален ординариат”, 
който наподобява „военните ординариати” на католиците в армията. Всеки един 
от тях ще бъде ръководен от бивш англикански прелат. Ватиканът вече прие след 
повторно ръкоположение няколко десетки несъгласни англикански свещеници, ня-
кои от които са женени. Подобно изключение от своето правило за целибата Ва-
тиканът прави по отношение на Католическите църкви по източен обряд (които 
признават папата, но запазват собствения си обряд), но не и от правилото за це-
либата по отношение на епископите. Затова и пасторите от новите „персонални 
ординариати” могат да бъдат или неженени епископи, или женени свещеници. 
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В отговор архиепископ Хопуорт обяви, че е „дълбоко развълнуван от великоду-
шието”, проявено от папа Бенедикт XVI. Но лидерът на Англиканската църква 
Роуан Уилямс беше слисан. В писмо до своите епископи той се оплака, че е бил 
информиран за тази стъпка „в последния момент”.

Без съмнение той е бил шокиран. Новата папска схема ще затрудни още повече 
опитите на англиканския лидер да удържи една и до този момент трудно балан-
сирана позиция. За да запази единството на своята общност, той поддържаше 
относително консервативно отношение към хомосексуализма, въз основа на ко-
ето симпатизиращите на хомосексуализма американски общини се ползват от 
нещо подобно на асоцииран статут. Но в собствената си Църква той поддържа 
либерално отношение към жените. Вече е в ход процедурата за ръкоположение-
то на жени за епископи. Очаква се в скоро време да бъде изработен механизъм, 
който да даде възможност на традиционалистките клирици да не служат съв-
местно (или в бъдеще) под ръководството на жени. Може би това е накарало 
Ватикана да действа – той трябваше да вземе решение как да отговори на же-
ланието на консерваторите, които усещаха, че Църквата на Англия ще направи 
тяхната съпротива несъстоятелна. 

До този момент съществува един нелек съюз между евангелистите от ниската 
църква1 и англо-католиците, които бяха обединени от съпротивата си срещу 
либералния англиканизъм. Според Джонатан Бартли от организацията „Екле-
сия” „това решение ще промени баланса в Църквата на Англия в подкрепа на 
либералите. Евангелистите няма да преминат към Рим, но е вероятно те да 
бъдат изоставени от своите англо-католически съюзници”. Някои смятат (или 
се опасяват), че е възможно всеки седми англикански свещеник да премине към 
Католическата църква. 

Решението може да има дълготрайни последици и за Католическата църква. 
Тъй като папата изразява готовност да даде на женените прелати епископска 
власт, макар и да не им признава формално този статут, възниква въпросът 
колко дълго той може да удържи позицията си по отношение на целибата в За-
падната църква. Целибатът е широко пренебрегван в Африка и Латинска Амери-
ка. Той е пречка и пред мечтите на Бенедикт XVI за повторна евангелизация на 
Европа, тъй като е основната причина за намаляването на броя на европейците, 
които искат да се обучават за свещеници. 

Англиканският епископ на Лондон Ричард Шартр коментира, че инициативата 
на папата „звучи като реабилитиране на идеята свещениците да могат да се 
женят, което и беше едно от постиженията на Реформацията”. Казал го е с 
ирония. Най-вероятно. 

Сп. Economist, 22 октомври 2009 

1	 С	понятието	„ниска	църква”	в	момента	се	обозначава	това	направление	в	Англиканската	църква,	което	ак-
центира	върху	нейния	протестантски	произход	и	характер	и	чиито	привърженици	по	същество	са	евангелисти	
като	вяра	и	практика.	
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Кристофър Хил, епископ на Гилфорд 

коментаР въРхУ 

пеРсоналните оРдинаРиати 

Специалното постановление по отношение на тези, които „първоначално са 
принадлежали към англиканската общност” (както ще бъдат наричани), беше 
оповестено без дълго предизвестие спрямо архиепископа на Кентърбъри или ар-
хиепископа на Уестминстър. Това не означава, че целта му е била да „примами” 
свещеници и миряни от Църквата на Англия или от други англикански църкви. 
Макар да съществуват въпроси около тяхното междуцърковно положение, добре 
известно е, че както бившите англикани, като например Общността на тради-
ционните англикани, така и други, които продължават да са част от англикан-
ската общност, са се обръщали към Ватикана с молба да бъде обмислена някаква 
форма, под която те да бъдат признати, така че да съхранят англиканската си 
идентичност и същевременно да бъдат допуснати до пълно общение с Католи-
ческата църква. По този начин Ватиканът отговори на техните искания. Какво 
съдържа последната версия на Апостолическата конституция? Какво означават 
персоналните ординариати за бившите англикани? Вече е ясно, че тя не отгово-
ри на очакванията на тези личности и групи. Това няма да бъде нито Църква по 
англикански обред, нито отделен диоцез, който да бъде в общение с Рим. 

Персоналният ординариат е пастирско постановление в юридическа форма, ко-
ето в известна степен ще даде възможност англиканската традиция да бъде 
съхранена. Но както е видно и от името му, той е „персонален”, т.е. представ-
лява мрежа от личности и групи, а не е норма за изграждане на териториален 
диоцез. Изявлението на Конгрегацията за доктрината на вярата не оставя ни-
какво съмнение по този въпрос, като уточнява, че структурата на персонални-
те ординариати „в някои отношения ще наподобява тези на военните ординари-
ати”, т.е. те ще наподобяват специфичната юрисдикция на военните капелани. 
Използван е моделът на едно общество. Но то няма да бъде напълно отделено 
от териториалните диоцези на Католическата църква, а преди тяхното ус-
тановяване трябва да бъдат проведени консултации с местните католически 
епископи. Предстои да разберем колко англикани, свещеници и миряни ще поис-
кат да се възползват от това постановление.

Всички те трябва да съгласуват доктрината си с учението на Католическата 
църква, както тя е изразена в Катехизиса на Католическата църква. Ако орди-
нарият, който ще има юрисдикция върху този ординариат, е епископ, той тряб-
ва да е безбрачен. Нормата за духовенството ще бъде безбрачието, макар да 
съществува възможност женените свещеници, които до този момент са били 
част от англиканския клир, да бъдат отново ръкоположени на индивидуална ос-
нова, което вече беше допуснато по отношение на неколцина бивши англикани. 
Този ординариат трябва да се самоиздържа. 
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Как ще продължи да бъде изразявано англиканско наследство? Свещениците, 
които вероятно ще поискат да се възползват от новата възможност, са точно 
тези, които от много години вече използват Римския, а не установения Англи-
кански обред. 

От самото изявление на Ватикана, както и от Съвместното изявление на ар-
хиепископите на Кентърбъри и Уестминстър става ясно, че това постановление 
не представлява алтернатива на дългосрочната визия, към която се придържат 
и двете църкви, насочена към установяване на единство и пълно общение меж-
ду тях. Бившите англикани, ако искат да служат като свещеници, трябва да 
бъдат повторно ръкоположени. Новото постановление не противоречи на дълго-
срочната икуменическа цел, която си поставя диалогът между Англиканската и 
Католическата църква. От друга страна, това постановление е и положително 
признание на англиканската традиция, тъй като то съдържа признание, че англи-
канизмът може да съхрани своята традиция в общение с Католическата църква 
дори и преди да е постигнато пълното общение между двете църкви – цел, към 
която те продължават да се стремят. Това признание нямаше да бъде възможно 
без постигнатото през изминалите години от Международната комисия за диа-
лог между англикани и католици. 

Съществен момент в изявлението беше, че то бе направено съвместно от архи-
епископите на Кентърбъри и Уестминстър. Неговото практическо изпълнение – 
ако с такава молба към Рим се обърнат отделни личности или цели групи – няма 
да бъде възможно чрез заобикалянето на католическите епископи. Изпълнението 
му няма да бъде възможно и без нови консултации с Църквата на Англия, в лице-
то на архиепископа на Кентърбъри. Това беше потвърдено и от Съвместното 
изявление на двамата архиепископи. Това единство беше демонстрирано и на 
пресконференцията и беше подкрепено от двамата бивши секретари на ARCIC – 
архиепископа на Саутуорк1 Макдоналд и от мен. 

Като се имат предвид нашите дебати по въпроса за ръкоположението на жени 
за епископи, моментът на оповестяване на това решение не може да се опре-
дели като много подходящ, но това едва ли е било преднамерено. Към Ватика-
на бяха отправени много молби от личности и групи, които искаха да получат 
перспектива в рамките на Католическата църква. По този начин Ватиканът 
отговори пастирски на тези молби. 

По време на посещението си кардинал Левада от Конгрегацията за доктрината 
на вярата увери архиепископа на Кентърбъри, че „новото постановление в ника-
къв случай няма за цел да постави под съмнение съществуващите отношения 
между нашите две общности и не трябва да бъде считано за акт на прозелити-
зъм или агресия”. За някои новото постановление може да бъде полезно. То също 
така потвърждава частичното, но мъчително общение, което вече е споделяно 
от англикани и католици.

В. Church Times, 23 октомври 2009 г.

1	 ARCIC	(Anglican-Roman	Catholic	International	Commission)	–	Международната	комисия	за	богословски	диа-
лог	между	англикани	и	католици.	
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мисионеРски наГласи

Християнството има място в мисленето на консерваторите, 

скоро може да бъде така и при лейбъристите

Британските секуларисти не одобряват официалната Църква в страната си, 
както и религиозните програми на националната телевизия и радио. Едва ли 
може да има по-привлекателно място за атеистите. Вярващите в Бог са по-
малко, отколкото в Америка, а дори и от тези в постмодерна Европа. След вой-
ната посещаемостта на църквите спадна драстично. Британците до такава 
степен нямат отношение към вярата, че в последното преброяване на населе-
нието 390 000 от тях се определиха като изповядващи „религията на джедаите” 
и така превърнаха култа на тези научно-фантастични герои в четвъртата по 
големина верска група в страната. 

Невярващите са още по-доволни от факта, че политиците живеят в страх да 
не бъдат обвинени за вярващи. Докато беше министър-председател, Тони Блеър 
беше доста сдържан по отношение на своето християнство, за да не бъде обя-
вен за „смахнат”. До такава степен, че когато Гордън Браун започна да играе 
ролята на аскетичен свещенически син, това само добави нови щрихи към обра-
за му на неизбираемия друг. Дейвид Камерън, лидерът на консерваторите, който 
най-вероятно ще го наследи като министър-председател следващата година, 
наскоро постави под съмнение своята привързаност към англиканизма. Уестмин-
стър е пълен с неприкрити и горди атеисти.

Ще бъде грешка от това да се направи изводът, че религията не оказва инте-
лектуално влияние върху британската политика. Със сигурност някои аспекти 
на съвременното мислене на торите е повлияно от вярата. „Състрадателният 
консерватизъм” на г-н Камерън, с изповядваното от него ревностно желание за 
борба с бедността и възраждане на гражданското общество, не е само мъгляво 
позоваване на християнските идеали. То е породено и движено от християнски 
личности и организации до степен, която е често подценявана. 

Предшественикът на г-н Камерън, Йън Дънкан Смит, който е и един от малкото 
активни католици, е основният привърженик в партията на политиката за борба 
с безработицата и с разпада на семейството по пътя на реформирането на соци-
алната система. Много е вероятно той да стане член на кабинета на г-н Камерън. 
Неговият Център за социална справедливост е най-влиятелният мозъчен тръст 
на десницата в момента. Много от водещите личности в него са християни, вклю-
чително и неговият директор, Филипа Строуд, която преди е работила в облас-
тта на благотворителността, а в момента е кандидат-депутат от партията 
на торите. На 26 ноември г-н Камерън произнесе реч по време на обяд, даван от 
ResPublica – друг мозъчен тръст, ръководен от Филип Блонд, бивш теолог, чийто 
общностен консерватизъм също привлече вниманието на лидера на торите. 
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Обръщането към вярващите обаче крие и много рискове. Либералните гласопо-
даватели, които г-н Камерън се опитва да привлече обратно към своята партия, 
като подчертава градския си произход, са тези, които най-вероятно биха били 
отблъснати от всеки намек за свръхкритчност. (Наскоро торите трябваше да 
отхвърлят обвиненията, че планът им, според който почти всеки ще има възмож-
ност да основава държавни училища, ще доведе до ръст на креационизма в тях.) 
Съществува също така опасност от разделение във високите етажи на партия-
та, където преобладават хората с никакви или слаби религиозни убеждения. Въп-
роси като тези дали данъчната система трябва да признае браковете вече се 
превръщат в разделителни (Г-н Камерън е по-склонен да направи това, за разлика 
от неговата либерална сянка и кандидат за финансов министър Джордж Осбърн.) 

За разлика от американската религиозна десница, дефинирана до голяма степен 
чрез разделителни въпроси, свързани с начина на живот, като тези за абортите 
и еднополовите бракове, влиянието на християнството върху торите е фоку-
сирано основно върху социални проблеми като бедността и престъпността. 
Оттук идва и привлекателността на тези идеи за стратезите и политически 
мислители на консерваторите, повечето от които нямат отношение към рели-
гията. Вдъхновеното от религията състрадание има своите исторически корени 
в партията. Г-н Камерън обикновено е описван като продължител на консерва-
тивното течение за една нация от следвоенните години. Но това верую беше 
прагматично, по онова време торите се опитваха да наложат посланието, че 
могат по-добре от лейбъристите да управляват държавата на благоденствие-
то. Симпатиите на г-н Дънкан Смит и на г-жа Строуд, които се основават на 
призива за възстановяване на обществото, което те смятат за разрушено, са 
обвързани повече със социалните реформатори сред торите от викторианска-
та епоха. Във всеки случай, акцентът на консерваторите върху гражданското 
общество би бил безсмислен, ако партията е същевременно подозрителна към 
религията – много от благотворителните и доброволчески групи по някакъв на-
чин са свързани с организираните религиозни общности.

Съществува и една друга причина, която може да накара торите да се обърнат 
към религията като извор на идеи. Лейбъристката партия също не е лишена от 
християнска мисия. Нейните корени в нонконформизма изглеждат много далечни 
в момента, но огромното разрастване на правителствената помощ за разви-
тие, отпускана на чужди страни, отчасти беше вдъхновена от мисионерски дух 
(секретарят по развитието Дъглас Александър, подобно на министър-председа-
теля, е син на свещеник от Църквата на Шотландия). Подобно на торите, пра-
вителството също има позитивно отношение към религиозните училища.

Има и много други възможности. При условие че лейбъристите загубят следва-
щите избори, една от конкуриращите се визии за бъдещето на партията може 
да бъде тази за „етичния социализъм”, изповядвана от предвоенни лейбъристки 
идеолози като Р. Х. Тауни. Г-н Блеър беше под влияние на това общностно кредо, 
преди етатизмът да спечели битката за интелектуално надмощие върху „Нови-
те лейбъристи”. Този възглед може да получи влиятелен водач в лицето на Джон 
Крудас, придобилия статут на знаменитост ляв политик от задните редици, 
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когото мнозина виждат поне като заместник на партийния лидер. 

Атеистичните интелектуалци, доволните агностици или просто безразличните 
са мнозинството сред привържениците на парламентарните партии и особено 
сред твърдото ядро на лейбъристите (каквито са и мюсюлманите, и другите 
нехристиянски малцинства). Но изявленията на г-н Крудас, че Лейбъристката 
партия е започнала да прилича на сух и технократски пазител на безличната 
държава и така е оставила на торите възможностите за вдъхновеното гово-
рене за дълг, общност и т.н., намира добър прием сред 44-ма лейбъристки де-
путати, членове на Християнското социалистическо движение. Реалностите на 
властта също така накараха някои от членовете на партията да се освободят 
от своите илюзии за либерализма. Една от причините тази година законът за 
реформиране на социалната система да бъде приет толкова лесно бяха тези 
лейбъристки депутати, които видяха провала на продължилата едно десетиле-
тие политика на държавно финансиране за подобряване на живота в техните из-
бирателни райони, което ги накара да потърсят отчасти обяснението на този 
провал в безотговорността и други морални проблеми. 

Това едва ли означава връщане към християнския социализъм, както и симпати-
ята на г-н Камерън към идеите на Центъра за социална справедливост едва ли 
надхвърлят желанието му Църквата на Англия отново да бъде „молещата се част 
от партията на торите”. Дори и най-убедените привърженици на тези идеи да-
ват предпазлив израз на своите религиозни убеждения в политиката и се позова-
ват повече на ценности, отколкото на религиозни доктрини. Но в една страна, в 
която дълбоките социални проблеми продължават да съществуват след десети-
летие на мащабни държавни субсидии, на политиците може да им бъде простено, 
че търсят отговорите извън секуларните технократски теории. 

Сп. Economist, 28 ноември 2009
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Калин Михайлов

от свРъхЧовек към неЧовек, 

или апокалипсис по лУис

Последната част от Космическа трилогия на К. С. Луис може да бъде опреде-
лена и като роман антиутопия. За разлика обаче от други известни образци 
в този жанр Онази грозна сила (That Hideous Strength, 19451) не се интересува 
главно от абсурдността, която постига индивидуалното и колективно човешко 
съществуване, когато на практика се приложат маниакалните проекти, родени 
в болни мозъци. Или от политико-икономическите измерения на проблема за то-
талитарната власт. Творбата на Луис разкрива вътрешната несъстоятелност 
на подобни проекти, като показва как се отнасят те към трансцендентното 
измерение на действителността – по-трудно забележимо, но всъщност по-реал-
но от всички останали измерения.

В какво това показване е убедително за мен, като обикновен християнин, и в 
какво не успява или успява по-малко да ме убеди? 

На първо място, романът е убедителен в пресъздаването на колективния образ 
на НИКЕ (Национален институт за координирани експерименти), институция, 
която се опитва да осъществи утопичния проект за създаване на нов вид човек. 
Националният институт, до чийто „вътрешен кръг” се опитва да се добере 
един от главните герои на романа, социологът Марк Стъдък, е представен 
чрез галерия от гротескни фигури, коя от коя по-живописна и по-зловеща. Ще 

1	 К.	С.	Луис.	Космическа	трилогия.	В	три	части:	1.	Отвъд	безмълвната	планета;	2.	Переландра.	Пътуване	до	
Венера.	3.	Онази	грозна	сила.	Съвременна	приказка	за	възрастни.	С.:	Сиела,	2009,	прев.	от	англ.	на	Любомир	
Николов.	
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си позволя да представя на читателя най-значимите и колоритни сред тях. Да 
вземем например проф. Фрост – той е човек, който се стреми да отстрани чо-
вешкото у човека, като сведе реакциите му до голата „химия” и го „освободи” 
от чувствата, на които според него трябва да се гледа само като на странични 
продукти от физическата дейност на тялото. Да се разсъждава над мотивите 
за поведение е просто губене на време, „новият човек” се нуждае от обучение 
по „обективност”, което да се интересува единствено от „фактите”, не и от 
субективните ни реакции на тях. С фанатичната последователност на идеолог, 
неспособен да се откаже от своята идеология, колкото и дискредитирана да е 
тя, Фрост ще загине от логичните последици на собствените си, доведени до-
край убеждения. За разлика от мнозина свои колеги той е посветен по въпроса 
за средствата, чрез които целта по създаване на свръхчовек би могла да бъде 
постигната, знае и кой оглавява реално НИКЕ. Това не важи обаче за професора 
италианец Филострато, който съчетава шишкава фигура и фалцетно гласче – 
макар да има основен принос за научната страна на експеримента по поддър-
жането на живота у глави, останали без тела, той ще разбере едва броени 
мигове преди сам да се лиши от главата си, че всъщност зад обгрижваната от 
него глава стои някой по-главен, непроницаем и кръвожаден. Филострато, който 
като че ли олицетворява фигурата на „чистия учен”, мрази органичния живот 
с неговите секрети, гниене, нечистота и работи за глобална хигиена, прилич-
на на нова планетарна „религия”. Убеден е, че органичният живот у нас вече е 
сътворил своето – Разума, и оттук нататък не ни е потребен. До Филострато 
може да наредим кокалестата фигура на бившия Божи служител Стрейк – сега 
той обслужва човекобожеския проект на НИКЕ и го проповядва като буквално 
осъществяване на Христовото обещание за вечен живот, без да си дава сметка 
на кого всъщност служи и се покланя. Като други свои събратя в литературата 
и в живота, той се е отдал изцяло на идеята и затова е загубил личността – на 
Бога, своята и на всеки друг около него. Не мога да не спомена още две знакови 
за Националния институт и за романа лица – Уитър, заместник-директора на 
НИКЕ, и началничката на институтската полиция мис Харкасъл. Прегърбеният 
силует на заместник-директора упражнява хипнотично въздействие върху целия 
персонал на организацията. От една страна, фигурата му е свръхестествено 
„всеприсъстваща”, явява се по всяко време и на всяко място, от друга, Уитър 
упражнява властта си, като използва „кадифените ръкавици” на разтегливите 
формулировки и „еластичните” понятия, на „мъгливите” очертания и неясните 
ангажименти. В атмосферата от недомлъвки, намеци и полутонове, която се 
гради в негово присъствие, всяко искане за яснота звучи неприлично, възприема 
се като грубост и се квалифицира като нарушаване на „семействеността”, 
която трябва да цари в екипа на института. И накрая, но не на последно по 
гротескност място, се „класира” мис Харкасъл, мъжкарана със садистични ма-
човски маниери, пародия на всичко женствено и морално чистоплътно, чието 
прозвище „Феята” показва, че ако на служителите в НИКЕ е останало все още 
нещо човешко, това вероятно ще да е хуморът, макар и черен.     

Защо проектът на НИКЕ по създаване на нов вид човек се проваля? Отново ми 
идва на помощ класическият пример с барон Мюнхаузен – може ли баронът да 
се набере на мускули, като се хване за дръжките на нахлупената на главата му 
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тенджера? Който иска със свои сили да се издигне нагоре, повече от равнището, 
на което му е дадено да бъде, той трябва – ще не ще – да се залови за нещо, кое-
то го надхвърля, дори в началото да претендира, че такова нещо не съществува. 
В третата част от трилогията на Луис това нещо се оказват „макробите” – 
„мрачните елдили”, на които всъщност служат хората от НИКЕ, за разлика от 
„светлите елдили”, слушани от жителите на Малакандра и Переландра, също 
и от Рансъм. Супермощният по човешки институт се нуждае от помощта на 
„черните господари”, за да осъществи плановете си, чрез тях всъщност говори 
„съживената” глава на екзекутирания и съживен Алказан и техните нареждания 
изпълняват Уитър, Фрост и всички останали. По тяхно внушение започват маси-
раните разкопки в древната гора на колежа Бракстън в търсене на прастарото 
друидско „изкуство” – то ще послужи на институтските хора за увеличаване на 
окултната им власт над неподозиращия истинските им намерения свят. Тяхно 
е и настойчивото нареждане в седалището на НИКЕ в Белбъри да бъде доведе-
на съпругата на Марк, Джейн – свръхестествената  способност да „вижда” в 
сънищата си онова, което се случва в реалния свят, им трябва за поставянето 
на този свят в подчинение на института.  

Макробите носят на тези, които прибягват до помощта им, своята макробска 
визия за света, една опростена йерархия, различна от традиционната, където 
най-отгоре е Бог, следван от ангелите, човека и животните (и цялата природа, 
жива и нежива). В макробската йерархия на върха са самите макроби, някъде под 
тях е човекът, а по-надолу не се вижда нищо друго освен микроби. Именно микро-
бите и средата за развъждането им трябва да бъдат унищожени, ако някои спе-
циални хора искат да надмогнат своето ограничено равнище на живот и да се 
изкачат нагоре, на нивото на черните господари. Както вече стана дума, „мик-
робското” равнище на практика обхваща всичко органично, което е потенциален 
носител на зарази, болести, смърт и гниене. В метафизиката, вдъхновена от 
макробите, и в тяхната „естетика” не са пощадени дори растенията – идеалът 
на НИКЕ е свят, в който, по думите на Филострато, „цивилизованото дърво” е 
направено от метал, най-добре от алуминий, за да е леко, да заблуждава погледа 
и да може да бъде пренасяно, където си поискаш. Както заявява този мечтател, 
след като бъдат открити химически заместители на произвеждания от дърве-
тата кислород, естествените дървета ще станат излишни. Тогава хората ще 
се отърват от падащите листа, птичите гнезда, „цапаниците” и „мръсотията” 
и цялата земя ще бъде „прочистена”, т.е. „покрита единствено с художествени 
дървета”. Филострато не е изкусен филолог като Душевадеца от друг известен 
роман на Луис, но прави впечатление усетът, с който употребява „естествени” 
вместо „истински” и „художествени” вместо „изкуствени” дървета. Пребивава-
нето в НИКЕ явно предполага и школуване в софистично-филологическите уме-
ния, пародирани в комедията на Аристофан Облаци. 

Категорията на „микробското” обаче постепенно ще се окаже доста по-широка 
от първоначално визираната от професора италианец. Когато НИКЕ завладява 
градчето Еджстоу и започва да действа като държава в държавата, виждаме, 
че на нивото на микробите, т.е. в ценностен план, е поставено всичко, което е 
слабо, негодно, неставащо за пряк материал в „произвеждането” на новия човек. 
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НИКЕ не се задоволява с това да експериментира само с животни. Организаци-
ята придобива правото да „превъзпитава” с „хуманистични методи” престъпни-
ци, излежали вече присъдите си, или пък недостатъчно послушни индивиди, които 
самата тя набеждава като престъпници – така се случва в един момент с Марк, 
на Джейн също няма да й бъде спестен „хуманизмът” на тези методи. 

Когато Марк попада в лапите на Фрост и трябва да премине през неговото 
обучение по „обективност”, в обучението му, наред с редица други странности, 
е включено и оскверняване на разпятието. И макар Фрост да говори за осво-
бождане на подсъзнанието от вкорените в него импулси на човек, който,  макар 
и невярващ в Бога, е повлиян от християнската култура, смисълът на символич-
ното действие, което той иска Марк да извърши, е отричането от образа на 
истинската човечност – Христос. На пръв поглед подобно действие изглежда 
като отричане от слабостта, от органично-микробското, над което Марк би 
трябвало да се издигне, но всъщност е отказ от силата, която е в кръста и 
„струи” от него. Както в по-ранния с две десетилетия фантастичен роман на А. 
Беляев Главата на професор Доуел (1925), така и тук търсеното на всяка цена 
издигане на човека над неговите ограничения, слабости, преходност и смърт-
ност води до още по-голямо пропадане. В крайна сметка човекът е редуциран до 
нещо по-малко от себе си, от човечността си – само до глава, до един орган и 
до една, макар и ключова, от своите многообразни функции. При това, както се 
оказва при Луис, главата е контролирана от макробите, а не от някакво ново, по-
широко вселенско или космическо съзнание например. Не може и да бъде другояче, 
защото зад омразата на идеолозите на НИКЕ към органичното, се крие една 
по-широка и всеобемна омраза – омразата на макробите към всичко сътворено, 
включително и човека, дори може би най-вече към него. Както показва и съдбата 
на най-ревностните служители на макробите в романа, тъмните елдили желаят 
падението и гибелта дори на най-верните си слуги, вече безполезни за постига-
нето на техните цели.   

От всичко казано дотук става ясно, че НИКЕ се проваля в проекта за нов човек 
и загубва битката с Отряда, възглавяван от Рансъм, на първо място поради 
своята сбъркана космологическа и антропологическа визия. Стратегическите 
и тактическите ходове на двете противоборстващи групи от персонажи в 
романа изглеждат относително второстепенни, важен е погледът към човека 
и правилното или неправилно разбиране за мястото му в йерархията на творе-
нието. 

Ако целите и произтичащите от тях методи на НИКЕ водят до деградация на 
човешкото и заедно с него – на целия живот, както и до потискане на онези, кои-
то  се противопоставят, би трябвало силата на техните опоненти, събрали се 
в замъка Сейнт-Ан, да бъде свързана с обратното – да разкрива нещо от чудото 
на превръщането на един човек в личност, на израстването му до личност. Това 
е според мен другото измерение на романа, което продължава да е все така 
убедително и днес. Тук трябва да се подчертае огромната роля на истинското 
общуване с другите и с Бога, което се оказва ключово както за Марк, така и за 
Джейн. За амбициозния младеж Марк, при когото на първо място са стремежът 
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към себедоказване и желанието да се хареса, разговорът с колегата му препо-
давател в колежа д-р Димбъл, когото не харесва, но който се опитва да го обича 
истински, представлява първа колеблива крачка към придобиване на по-ясна пред-
става за себе си. Тя отмахва за миг пелената на (само)измамата пред очите му 
и го изправя пред неизбежността и спешността на предстоящия избор: 

Марк ахна. Откритието колко много знае Димбъл изведнъж бе преобърнало цялата 
му представа за ситуацията. Не му оставаха сили да разсъждава логично.

– И все пак – продължи Димбъл, – макар да знам всичко това, макар да знам, че вие 
може би сте само примамка в капана, аз ще рискувам нещо, в сравнение с което 
животът на двама ни е дреболия. Ако наистина желаете да напуснете НИКЕ, ще ви 
помогна. 

За момент пред Марк сякаш се открехнаха райските порти – сетне предпазливост-
та и неизлечимото желание да протака нахлуха обратно. Портите се захлопнаха. 

– Аз...аз трябва да си помисля – измънка той. 

– Няма време – каза Димбъл. – И всъщност няма за какво да мислите. Предлагам ви 
път за завръщане към човешкия род. Но трябва да дойдете незабавно.

– Става дума за цялата ми бъдеща кариера. 

– Кариера! – възкликна Димбъл. – Става дума за вечно проклятие... или последен 
шанс. Трябва да дойдете незабавно.

– Струва ми се, че не разбирам – каза Марк. – Все намеквате за някаква заплаха. 
Каква е тя? И каква сила имате да ме защитите – както и Джейн – ако избягам?

– Налага се да поемете риска – каза Димбъл. – Не мога да ви предложа сигурност. 
Не разбирате ли? Вече за никого няма сигурност. Битката започна. Предлагам ви 

място на страната на правдата.  

Тънък е психологизмът, с който Луис надниква в разминаването между вътреш-
ното и външното в хода на този разговор. Християнинът Димбъл през цялото 
време полага „огромни усилия” да не мрази и да не презира съучастника в злите 
деяния на НИКЕ свой по-млад колега, затова няма представа „колко сурово [из-
глежда] лицето му от това усилие”, докато Марк е загрижен само за имиджа 
си – да не го вземат за недостоен за доверие (какъвто е) или пък за недоста-
тъчно мъжествен човек, който не може да се справи сам със ситуацията и има 
нужда да приеме помощ от някого (най-разумното, което би могъл да направи в 
случая). Макар да избягва в алкохола и отлагането, след разговора младият мъж 
вече не е същият – арестуването и връщането му в Белбъри ще дадат възмож-
ност на семената, посени от д-р Димбъл, да порастат и да дадат своевреме-
нен плод. Така конформистки настроеният амбициозен младеж израства в мъж, 
който е способен да застане срещу страховете си и като отхвърли опитите 
на Фрост да заличи у него всяка морална чувствителност, да приеме риска и да 
избере „страната на Нормалното”. 
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При Джейн са особено важни разговорите  с Рансъм, Водача на Отряда от 
хора, избрани да се противопоставят на НИКЕ, в когото тя вижда необикнове-
на личност, превъзхождаща неимоверно себичния  съпруг. Водачът съчетава 
мъдростта и опита със смирение, което му позволява да говори откровено със 
съпругата на Марк, без да я наранява, но и без да  спестява нищо от онова, 
което трябва да чуе. Затова и успява да парира в зародиш опасността тя да 
се насочи по нездрав, съблазнителен начин към него. Новите мисли и представи, 
които общуването с него поражда в сърцето на Джейн, всъщност са праста-
ри, изначални (което не означава „прашасали”, несвежи), те просто я връщат 
към „извора”, край който тя, както се казва в едно стихотворение на Ронсар, е 
умирала от жажда. Ето защо след един от техните съкровени, но никога сухи 
разговори, младата жена, която дотогава се е разкъсвала между многото свои 
образи, може да избере най-истинския от тях и да го получи като траен лик, 
като се остави с доверие и самозабрава на извършващия се у нея процес на сът-
воряване на личността й от Бога: „И сътворението продължи сред великолепие 
или скръб, или и двете, и не можеше да се различи къде са дланите на грънчаря 
и къде е буцата глина”.    

Какво за мен е не така убедително или защитимо в последната част от трило-
гията на Луис – все така от гледна точка на обикновения християнин?

Почитателите на Дж. Р. Р. Толкин знаят добре, че Луис не е създател на вътреш-
но еднородни митологични светове като Толкиновите. Ето защо мисля, че онова, 
което удържа тяхната хомогенност, е другостта (или чуждостта) им спрямо 
земния свят или поне ясната им отграничимост, несмесваемост с него, а пред-
поставката, предположението, което ги крепи, е формулирано от самия Луис 
така: ако някъде би съществувал свят, различен от нашия, и той е застрашен 
от гибел, как би постъпил Христос в подобен свят и какъв облик би приел2. 
Тоест „преносът” по смисъл и аналогия да е от случилото се в нашия свят 
(то само е известното, останалото е предположение) към другите, митологич-
но-вълшебни, фантазни светове. В Хрониките на Нарния тази посока, с малки 
изключения, е спазена (изключение, например, е появата на Джейдис в Англия в 
Племенникът на магьосника). В Онази грозна сила вълшебно-приказното, което в 
Хрониките асоциираме със света на Нарния, играе ключова роля в земния свят. 
То е представено главно от Мерлин, но и Рансъм се „превръща” в „Пендрагон”, 
т.е. в един от владетелите на древния и вечен Лоугърс (Логрес3) – по-добрата 
Британия, алтернатива на съществуващата и дори на историческата Британия 
от времето на Артур. Доведено е докрай и наченатото във втората част от-
ъждествяване между „оярсите” на планетите от слънчевата система и фигури 
на главни божества от старогръцката митология – съответно като небесни 
и земни, т.е. в някаква степен изкривени, неправилни, „призрачни” варианти на 
една и съща реалност. Вярно е, че появата на вълшебното е „извикана” от сами-
те действия на хората от НИКЕ, които искат да се възползват от него, и макар 
да обърква чудесно плановете им, не внася ли то объркване и в еднородността 

2	 Виж	Пол	М.	Форд.	Нарния	пътеводител.	С.:	Бард,	2009,	с.	37.	
3	 Англия	на	уелски	в	легендите	за	крал	Артур.	
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на земния свят и най-вече – в яснотата на неговите духовни понятия за облика 
и употребата на доброто и злото? 

Има и друго, което не е без връзка с горното и което е дори по-централно за об-
щия смисъл на творбата. Рансъм, въпреки спасяването на Переландра и ролята 
си на „нов Артур”, по-различен от някогашния, не е достатъчно христоподобна 
фигура. Защо мисля така? За мен той остава по-скоро свързан с представата за 
едно състояние, непознаващо греха, отколкото с позицията на човек, изкупен от 
него. Въпреки безспорното му смирение, изразено в съзнанието му за малкост, 
от която не страда, фигурата му се съгласува повече с понятия като „Едем”, 
вечна младост, мъдрост, а не с такива като Божие царство, вечен живот, път 
на спасението. Сякаш неотнимаемо свойство на вълшебно-приказния елемент, с 
който спрягаме фигурата му, е да „сочи” поне малко и към затворената завинаги 
врата на Едем, вместо само и единствено – към отворената за християнина 
врата на Божието царство. В Космическа трилогия липсва христоподобен образ, 
който може да съперничи на „плътността” на Аслан в Хрониките на Нарния, ма-
кар да си давам сметка, че там Лъвът е аналог на самия Спасител, а не Негов 
последовател. (Трудно е да се градят убедителни романни образи на Христови 
последователи.) 

И последно. Положението в нашата действителност изглежда вече не изисква 
„омагьосване” наново на потъналия в материализъм свят като действие, обрат-
но по смисъл на явлението, за което говори през миналия век М. Вебер и което 
той нарича „размагьосване на света”. Изминалите десетилетия след смъртта 
на Луис и особено от седемдесетте години насам успяха да запълнят празнина-
та, която просвещенският и следпросвещенски антитеизъм издълба в сърцата 
и умовете на хората, с всевъзможни нехристиянски учения и представи. Вече 
не са толкова много хората в света, които биха се определили като невярва-
щи; въпросът всъщност е в какво вярваме. Един съвременен човек, атакуван 
не по-малко от неопаганизма, отколкото от материализма, лесно може да се 
подхлъзне например в споменатото отъждествяване на „оярсите” на планетите 
с образите на антични божества, независимо че се е правело и през Среднове-
ковието4. Подобен читател може да заподозре, че Аслан и Таш са едно и също, а 
едва ли създателят на Последната битка би искал това. 

4	 Благодаря	на	Богдана	Паскалева,	която	ми	обърна	внимание	върху	този	факт.	
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Михаил Шиндаров

Диалозите на кармелитките 

от ЖоРЖ беРнанос

„...да избави всички онези, които поради страх от смъртта 
през целия си живот бяха осъдени на робство” (Евр. 2:14-15)

След Под слънцето на сатаната и Дневникът на един селски свещеник от Жорж 
Бернанос пред българските читатели е и последната му творба – Диалозите на 
кармелитките1. 

В известен смисъл е показателно, че може би най-трагичната от трагичните 
му книги, завършена само месеци преди неговата смърт, се оказва триумф на 
радостта и надеждата.

Темата за съдбата на неподправеното християнско свидетелство в съвремен-
ния свят може да се проследи в цялото творчество на Бернанос. Но в неговото 
завещание – Диалозите..., се преплитат съдбовни за самото християнство въп-
роси.

Какъв е християнският смисъл на жертвата? По какво се различава първото 
значение на християнското мъченичество – свидетелството, от самодостатъч-
ния героизъм и фанатичното самоубийство? Каква е целта на християнската 
саможертва: да обвинява, да прави явни и вината, и невинността – или да оне-
винява? Възможен ли е християнски подвиг с цената на нечия вина? Може ли да 
се свидетелства в полза на Разпъналия се Бог за сметка на чужда вина? Какво 
християнско би останало в Бог, готов да приеме жертва-откуп, вместо жерт-
вена любов? Къде е достойнството на християнското мъченичество? В това, 
че е саможертва? Или в свидетелството, че любовта е способна да направи 
саможертвата източник на радост? Какво значение за съдбата на света имат 
неподозираната от него всекидневна саможертва, тайната молитва, невидими-
ят подвиг заради други?

Трудно е да се каже доколко Бернанос успява да отговори на тези въпроси и в 
каква степен неговите отговори изглеждат приемливо. Самите въпроси обаче 
не са литературна находка; той ги поставя по начин, който настоява за отго-
вор. Диалозите... оставят впечатлението, че Бернанос се е надявал не толкова 
да ги реши, колкото че сюжетът на драмата ги отменя просто и окончателно.

1 Издателство	„София	–	С.	А.”,	2009;	София	Ангелова,	превод,	бележки;	Михаил	Шиндаров,	редакция,	бележ-
ки.
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Своето последно дело Жорж Бернанос посвещава на победата над страха – може 
би най-упоритото и най-трудно признаваното страдание на човечеството. През 
целия си живот главната героиня на Диалозите... – Бланш, страда от мъчителен 
и непреодолим страх. Нейната история до голяма степен повтаря историята на 
измъченото от страховете си човечество. Решавайки се на отчаян бунт срещу 
своята участ, Бланш се опитва да избяга от страховете си в манастир. При-
близително по същото време част от човечеството, обидена на Създателя си, 
решава да скъса с досегашния свят и да започне ново летоброене. Пътищата им 
се пресичат в революционния край на XVIII век. В тази среща на Бланш  пред-
стои да се научи на христи-
янството, което смята, че из-
повядва; на размирните „деца 
на природата” им предстои 
да научат за християнство, 
което смятат за невъзможно; 
а на привикналите с христи-
янството – да си припомнят 
най-неподозираната му тай-
на – радостта.

Предлагаме на читателите 
откъси от бележките на френ-
ския издател и подбрани фраг-
менти от книгата:

***

Диалозите на кармелитките 
не са роман, но се вписват 
прекрасно в романния свят на 
Бернанос. Той ги написва в Ту-
нис през зимата на 1947–48 го-
дина. Завършва ръкописа в сре-
дата на март и същия ден е 
окончателно прикован на легло 
от болестта си.

Духовното завещание на Бер-
нанос, Диалозите на кармелит-
ките, първоначално представ-
лява само диалози към филм. 
През 1947 г. отец Брюкбергер замисля сценарий за филм по романа на Гертруд 
фон Ле Форт Последната на ешафода и моли Бернанос да напише диалозите.

И така, двата източника на Диалозите на кармелитките са книгата на немска-
та писателка и сценарият на Р. П. Брюкбергер, от своя страна вдъхновени от 
истински исторически случай, който ще припомним накратко. На 17 юли 1794 г., 

Жорж Бернанос
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десет дни преди края на Терора, 16 кармелитки от Компиен, дали обет за мъче-

ничество, биват осъдени на смърт от революционния трибунал „за конраревол-

ционни събрания, фанатична кореспонденция и съхраняване на мракобеснически 

писания”. Същия ден те са гилотинирани в Париж. В това време сестра Мария 

на Въплъщението е изпратена по работа в Париж и се спасява. 

През 1931 г. Гертруд фон Ле Форт написва Последната на ешафода под формата 

на дълго писмо. В него тя изразява тревогата на епохата между двете войни, 

като съпоставя терора на Френската революция от 1794 г. с възхода на хит-

леризма през 30-те години. В романа  присъстват основната завръзка, използ-

вана от Брюкбергер и Бернанос, както и много от чертите на главните герои. 

Книгата има двойна перспектива: духовна, тъй като мъчителното безпокойство 

на Бланш може да се преодолее само чрез благодатта; и историческа, в чийто 

план младата кармелитка става символ на Франция, раздирана от революцията. 

Това е първоначалната литературна тема: млада монахиня, която приема мъче-

ничество, преодолявайки страха.

През 1947 г. Брюкбергер решава да екранизира Последната на ешафода. Той пише 

сценарий, при което разделя романа на части, прибавя персонажа на кавалера, 

премахва други образи и увеличава броя на сцените, свързани с революцията. 

Тъй като продуцентът настоява да има автор на диалозите, той се обръща към 

Бернанос с молба да напише диалозите за тази адаптация.

За Бернанос предложеният сюжет съвпада с личния и литературния му опит. В 

темата за преодоляването на страха, за противопоставянето на мъчителното 

безпокойство и благодатта, за страха и спасението, той преоткрива собстве-

ното си разбиране за живота, своите въжделения, както и тези на героите си. 

Свързвайки своята работа над диалозите с делото си на романист, той поста-

вя характерното мото към Диалозите. От романа на Ле Форт Бернанос взима 

основните епизоди и главните персонажи, както и някои особености на герои-

те. Но той безспорно променя гледната точка и темите. Съдбата на младата 

кармелитка Бланш вече не символизира съдбата на Франция, а на християнина, 

ангажиран с историята. Самата история става просто рамка на духовната 

драма. За Бернанос фундаменталната ценност е свръхестественият живот и 

това първенство на свръхестественото го подтиква да възприеме тройна су-

бординация: на историята спрямо делото на спасението, на събитията спрямо 

психологическите реалии и на самата психология спрямо свръхестественото.

След като са завършени през март 1948 г., три месеца и половина преди смърт-

та на Бернанос, Диалозите... са преценени като негодни за кино и са обречени на 

забрава. През 1949 г. Албер Беген намира ръкописа и го публикува в издателство 

„Сеул”. Отхвърлени от киното, Диалозите... постигат голям успех в театъра 

след благосклонен прием от страна на критиката. През 1951 г. те са поставени 

в театъра в Цюрих в превод на немски, а една година по-късно – в Париж.
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През 1957 г. Франсис Пуленк написва по творбата на Бернанос опера2. Създаде-
ни за киното, Диалозите... в крайна сметка са филмирани през 1960 г. от Р. П. 
Брюкбергер и Филип Агостини под заглавието Диалогът на кармелитките. Така 
последното дело на Бернанос става последователно книга, театрална пиеса, 
опера и филм.

***

Из Диалозите на кармелитките 

– Онова, което Бог иска да изпита във вас, не е силата, а слабостта ви... Без-
образията на света принасят известна полза с това, че възмущават души като 
вашата. Онези, които ще откриете тук, ще ви дадат повод за горчиво разоча-
рование. Общо взето, състоянието на посредствената монахиня е като че ли 
по-окаяно от състоянието на който и да е бандит. Той би могъл да се обърне и 
това за него би било повторно раждане. Докато посредствената монахиня не 
може да очаква друго раждане, защото вече е родена, но се е родила неуспешно, 
и ако не стане чудо, ще си остане недоносче.... Човек не се оттегля от света, 
подтикнат от накърнено честолюбие – като неопитен войник, който се оставя 
да го убият още в първото сражение поради страх да бъде сметнат за страх-
ливец и така лишава краля и страната си от своята служба.

– Който умишлено си затваря очите за същността на ближния под претекст, 
че е милосърден, често просто счупва огледалото, за да не може да се види в 
него сам. Защото поради немощите на човешката природа, откриваме първо 
в другите своите собствени най-големи слабости. Не се оставяйте да ви об-
земе чувство на глуповато благодушие, което само ще ви размекне сърцето и 
ще размъти ума ви. Дъще моя, немалко добри хора се питат какво е нашето 
предназначение и такъв въпрос е напълно оправдан. Смятаме, че със строгите 
си лишения им показваме на дело как спокойно може да се живее без нещата, 
изглеждащи за тях като насъщни. Но за да бъде примерът ни убедителен, те 
първо трябва да се убедят, че въпросните неща някога са ни били не по-мал-
ко необходими, отколкото на тях... Не, дете, ние не сме нито предприятие за 
умъртвяване на плътските желания, нито пък хранилище за добродетели... Ние 
пазим правилото, а не то нас... Ние сме дом за молитва и молитвата е един-
ственото оправдание той да съществува. Който не вярва в молитвата, може с 
право да ни смята за самозванци или паразити. Ако можехме открито да заявим 
това на нечестивите, те биха ни разбрали по-добре... Не е ли странно, че чове-
чеството като цяло вярва в Бога и все пак Му се моли толкова лошо и толкова 
рядко? Всичко на всичко Му оказват честта да се боят от Него. А ако вярата 
в Бога е всеобща, не би ли трябвало и молитвата да е такава? Да, дъще, Бог е 
пожелал да е именно така, но не превръщайки я – в ущърб на свободата ни – в 
потребност, не по-малко неотменима от пиенето и храната, а позволявайки ни 
да се молим едни заради други. По този начин всяка молитва, била тя просто 

2	 Премиера	в	Ла	Скала	през	1957	г.	(поставена	през	2005	г.	в	„Театро	Реал”,	Мадрид,	с	участието	на	Райна	
Кабаиванска	в	ролята	на	мадам	Дьо	Кроаси)	–	б.ред.
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молитвата на някое овчарче, пасящо стадото си, е молитва на целия свят. Това, 
което малкото овчарче прави понякога, в сърдечен порив, за нас е всекидневен 
дълг... Нашият дом не е дом на мир. Той е дом на молитва. Онези, които са посве-
тили себе си на Бога, не се събират, за да се наслаждават заедно на мира, а за 
да се опитват да заслужат мир за другите...Човек няма време да се наслаждава 
на онова, което дава.

...Съществуват само два вида монахини, които са спокойни пред смъртта: най-
светите и най-посредствените. 

– Но аз си мислех, че вярата... 
– Това, което носи утешение, е любовта, не вярата. Когато Женихът се 
приближи, за да ни принесе в жертва, както Авраам сина си Исаак, чо-
век трябва да е или съвършен, или много глупав, за да не се смути.

...Голямо нещастие е да дадеш на Господа живот, на който вече не държиш или 
държиш само по силата на навик, добил чудовищни размери...

Ако се съди по добрите книги, може да се предположи, че Бог изпитва Своите 
светии както ковач – парче желязо, за да изпробва силата му. Случва се понякога 
обаче друго – кожарите опипват с ръцете си парчета кожа, за да изпробват ме-
котата им. Дъще моя, винаги бъдете мека и податлива в ръцете Му! Светците 
не са стискали юмруци срещу изкушенията, не са въставали срещу самите себе 
си: всяко въставане е от дявола. И преди всичко, никога не се презирайте. Много 
е трудно да се презираме, без да обидим Бога в нас. В това отношение трябва 
много да внимаваме да не приемаме буквално думите на някои светци – презре-
нието към самия себе си води до отчаяние. Запомнете какво ви казвам, макар 
сега да ви се струва непонятно. С две думи – макар това да се премълчава, сър-
цата ни не го отричат – независимо от обстоятелствата, знайте, че честта 
ви е под Божия закрила. Бог е поел грижата за вашата чест и в Неговите ръце 
тя е в по-голяма безопасност, отколкото във вашите.

Има само един начин да се превъзмогне гордостта и той е да се издигнем над 
нея. Но за да бъдем смирени, не трябва непременно да се гърчим и кривим като 
голяма котка, опитваща да се напъха в миша дупка. Истинското смирение е 
преди всичко благоприличие и уравновесеност.

...Понякога ми се струва, че може би е по-добре човек изобщо да не вярва в Бога, 
отколкото да смята, че Той е някакъв механик, геометър или физик. Каквото 
и да казват астрономите, Сътворението ми прилича на механизъм не повече, 
отколкото истинската патица на патицата на Вокансон3. Според мен светът 
не е механизъм, а Бог не е механик, нито учител, размахващ пръчка, нито пък 
съдия с везни. Ако беше, би трябвало да вярваме, че на Страшния съд Той ще се 
вслуша в хората, наричани уравновесени и трезвомислещи. Това е глупава идея, 
сестро Бланш! Добре знаете, че такива хора винаги са смятали светците за 
луди, докато всъщност именно светците са истинските приятели и довереници 

3 Една	от	първите	механични	играчки,	създадени	през	XVIII	век	–	б.ред.
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на Бога...

Преди да показваме храброст пред лицето на насилието, духът на нашето Пра-
вило изисква да направим всичко възможно да го обезоръжим. Както няма битка 
без трупове, така няма и мъченичество без убийци... Докато можем да избегнем 
мъченичеството, без да вършим грях, то ще бъде твърде висока цена за просла-
вата на окаяни слуги като нас, защото вероятно ще коства вечното спасение 
на нашите палачи...

„Декрет от 28 октомври, 1789 година: Националното Събрание постановява, 
че полагането на монашески обети се преустановява във всички манастири 
и за двата пола. Настоящият декрет да се отнесе незабавно за ратифици-
ране от кралската власт и да се разпрати до всички съдилища и манастири”. 
 ...Моля ви великодушно да пожертвате щастието, което очаквахте. Ще 
трябва тайно в сърцата си да принесете на Всемогъщия обетите, които тази 
жестока заповед ви забранява да произнесете открито и тържествено. Не е 
наша работа да протестираме срещу нейната несправедливост, защото сме 
призвани не да се противопоставяме на злото, а да го изкупваме и да заплащаме 
нужната цена, а тази цена – доколкото не притежаваме друго освен окаяните си 
особи – сме самите ние. Тъй като не се противопоставяме на злото, ние нямаме 
право да съдим и човешките му оръдия. Както в мислите, така и в молитвите ни 
нашите гонители не се различават за нас по нищо от всички останали окаяни 
души – или единствено по своята още по-ужасна окаяност и нищета – от която 
едва ли би могло да има нещо по-лошо, защото те може би са дотолкова лишени 
от Божията благодат, че се смятат за врагове на Всемогъщия. Такава бедност 
не се нуждае от топла супа, а от молитва; традиция на Кармел е да предос-
тавя молитва без нито капка упрек... Твърдите, че се молите за грешниците, 
което значи – за тяхното обръщане и вразумяване, а същевременно искате да 
ги накарате да извършат чудовищно насилие спрямо осветени хора. Нима не е 
така? Нека говорим откровено! Кармелитка, копнееща за мъченичество, е лоша 
кармелитка, както е лош войник, тръгнал да търси смъртта, преди да е изпълнил 
заповедите на командира си. ... Искам да добавя, че независимо какво се случва, 
можем да разчитаме единствено на мъжеството, което Бог ни дава ден за ден, 
и сякаш троха по троха... Да искаме от Него повече е чиста дързост. По-добре 
смирено да се молим изпитанията, пред които се изправим, да не превишават 
силите ни и да успеем да изпием чашата на унижението без да му позволим да 
ни вкара в осъдителни дела. Когато размислим за това от гледна точка на Гет-
симанската градина, където в прекрасното сърце на Господа са обожествени чо-
вешките терзания, тогава разликата между страха и мъжеството ми се струва 
едва ли не повърхностна, а те двете – нищо повече от показна дребнавост.

Когато в светските дела рухне надеждата за помирение, единственото сред-
ство остава силата. Нашата мъдрост обаче не е от този свят. В Господните 
дела последно средство остава жертването на осветени души. Бог ги вика при 
Себе си по всяко време, но сега може да се каже, че ги зове по име.

Рибата не може да живее извън водата, но християнинът може спокойно да 
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живее извън закрилата на закона. Какво е гарантирал винаги законът? Соб-
ствеността и живота. Собствеността, от която сме се отказали, и животът, 
който сме предоставили на Бога...

Човек винаги е недостоен за това, което получава....

„Съгласно решението на Законодателното събрание от 17 август 1792 г., счи-
тано от 1 октомври, всички сгради, които все още са обитавани от монаси или 
монахини, трябва да бъдат освободени от споменатите монаси и монахини и 
да бъдат предоставени за продажба по искане на Административните органи“. 
– Отсега нататък срещите ни ще се определят от Божията воля и всяка наша 
среща трябва да считаме за чудо, за което да благодарим на Бога. В не тол-
кова мрачни времена почитането на Всемогъщия лесно придобива характер на 
обикновена церемония, прекалено сходна с церемониите, които се извършват в 
знак на почит към царете и господарите на този свят. Не казвам, че Бог не 
одобрява такъв вид почитание, макар то да е по-скоро в духа на Стария, откол-
кото на Новия завет. Но то вече – простете ме за израза – Му е дошло до гуша. 
Господ живя сред нас, живее и сега, като бедняк, и винаги настъпва миг, когато 
Той решава да ни направи бедни като самия Себе Си, за да може да бъде приет 
и почитан от бедните по беден начин и така отново да намери онова, което 
толкова често е намирал някога по пътищата в Галилея – гостоприемството на 
сиромаси и простия им прием.

– Може би страхът наистина е болест.  
– Човек не се плаши: само си въобразява, че се плаши. Страхът е дяволска 
илюзия.  
– А смелостта? 
– Смелостта също може да бъде дяволска илюзия. Друг вид. Така всяка от 
нас рискува да се бори със смелостта или страха си, както луд със сян-
ката си. Важно е само едно – независимо дали сме смели, или сме страх-
ливи – винаги да бъдем там, където Бог ни иска, а за всичко останало 
да се уповаваме на Него. Да, няма друг лек за страха, освен стремгла-
во да се хвърлим в обятията на Божията воля, както еленът, преслед-
ван от хрътки, се хвърля в студената тъмна вода... Не ние решаваме 
дали впоследствие имената ни ще бъдат включени в молитвеника...

Когато свещениците останат съвсем малко, ще има преизобилие от светци – 
така равновесието на благодатта ще се възстанови...

– Мъчениците са намирали подкрепа в Христос, а Христос не е имал никаква 
подкрепа, защото всичката помощ и милост идват от Самия Него. Няма живо 
същество, което да е преминало прага на смъртта толкова самотно и безза-
щитно.

– Дори и най-невинните сред хората са грешни и смътно чувстват, че са заслу-
жили смъртта си. И най-ужасният престъпник отговаря само за своите собст-
вени престъпления, докато Той... най-невинният и най-виновният, безгрешен и 
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отговарящ за греховете на всички, разкъсван едновременно от Правдата и Не-
правдата като от два диви звяра...

...Въпросът не е да принесем в жертва окаяния си живот със заблудата, че той 
има някаква голяма стойност – днес повече от всякога е в сила поговорката – 
не е важно какъв е подаръкът, а как се дава. Ние би трябвало да дадем живота 
си благоприлично. Да го жертваме със съжаление или поне със сянка от тъга, 
няма ни най-малко да е в разрез с благоприличието. Напротив, бихме потъпкали 
сериозно и грубо благоприличието, ако разпалваме взаимно у себе си истерична 
ревност с гръмки думи и помпозни жестове...

Винаги съм се опасявала от едно: да не се подлъжете, когато благородството 
на духа ви подтикне да противопоставите срещу екзалтацията на злото ек-
залтация на доброто като два силни гласа, опитващи да се надпеят. Когато 
злото вдига най-много шум, ние трябва да сме най-тихи... Да, когато злото се 
перчи най-нагло със своята мощ – която така или иначе не е нищо повече от 
привидност и илюзия – Бог отново става младенец в яслите, сякаш за да избяга 
от Своето собствено правосъдие, от неговите изисквания и – ако мога така 
да кажа – да го заблуди... Ако силата е добродетел, от нея няма достатъчно за 
всички и силните са силни за сметка на слабите, а слабостта в крайна сметка 
ще получи умиротворение и прослава във всеобщото изкупление...

Мои малки момичета, възможно е на вашата възраст послушанието да прилича 
на мека възглавница, на която да положите глави. Но ние знаем, че послушани-
ето, макар да изглежда толкова различно от командването, е също служба. Да, 
малки мои, да се научиш на послушание не е по-лесно, отколкото на командване. 
Послушанието не означава да се оставиш пасивно да те водят, както слепец 
върви след кучето си. Една възрастна монахиня като мен не желае нищо друго, 
освен да умре в послушание – но в послушание, което е активно и съзнателно. Не 
разполагаме с нищо в този свят. Това е вярно. Но не по-малко вярно е, че нашата 
смърт е наша собствена: никой не може да умре вместо мен.
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Атанас Гроздев

да пРинадлеЖиШ, без да 

вяРваШ

Употреба на религията при легитимиране на политически 

позиции в България

Какво означава да си религиозен в България? В кой Бог и на кого вярват българ-
ските граждани? Има ли връзка между Бога, на когото се молим, и политическа-
та партия, за която гласуваме? Това как, за какво и колко често се молим, влияе 
ли на кой политически лидер даваме доверието си и коя политическа програма 
за управление на страната харесваме? Настоящата статия предлага възможни 
отговори на поставените въпроси. Данните, на базата на които са направени 
изводите в статията, са от Европейското изследване на ценностите, прове-
дено в България през 2008 г. Информацията е регистрирана с преки интервюта 
лице-в-лице в периода април-юни 2008 г. сред 1500 български граждани, а данните 
в таблиците предлагат брой отговори на поставен въпрос в абсолютни числа. 
Двата съществени въпроса, на които религията и политиката дават отговори, 
са: в какво вярваш и какво очакваш? Изходната точка, на която се основава 
настоящата статия, е убедеността, че между типа религиозна вяра и типа 
политически очаквания има значима връзка. Това означава, че между начина, по 
който Бог съществува за теб като човешко същество, и начина, по който смя-
таш, че е редно да си плащаш данъците като гражданин на конкретна държава, 
съществува взаимна зависимост. 

Подобно твърдение обаче крие сериозна опасност. Тя се заключава в предпо-
ложението, че има „правилни” връзки между Бог и данъчното облагане, между 
сутрешната молитва и законовото регламентиране на абортите, между пале-
нето на свещи в църква и забраната на хомосексуалните бракове. Ако приемем, 

Атанас Гроздев е бакалавър по социология. Завър-
шил е Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски”. Учил е и в Хумболтовия университет в 
Берлин, както и в Университета във Вашингтон 
като стипендиант на институт „Отворено об-
щество”. Дипломната му работа е на тема: Ре-
лигия и политика в съвременна България.
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че има само една правилна връзка между тип религиозност и тип политическа 
идеология, това означава да загубим конкретността на света, в който живеем. 
Това означава да го подведем под общ знаменател, чрез който не обясняваме и 
не разбираме, а само отсъждаме. Осъзнавайки сериозните последици на подобна 
теза, още в началото на анализа следва да поясним, че той се базира на соци-
ологическа традиция, която поставя в основата на разбирането на социалния 
свят смисъла, по който хората се ориентират и който влагат в своите дейст-
вия. Това означава, че няма да се търси правилен начин да си религиозен, нито 
ще се отмерва степента на религиозност спрямо църковния канон. Целта е да 
се опише съществуващата религиозност и да се измери „близостта” на връзка-
та с политическите нагласи и заеманите политически позиции. 

Само преди няколко месеца в страната ни се проведоха избори за представи-
тели в Европейския парламент и избори за Народно събрание. Предизборната 
кампания даде достатъчно аргументи защо е необходимо и навременно изслед-
ването на връзката между религиозни и политически нагласи у нас. Типичен 
пример е фактът, че в рамките на предизборната кампания главният мюфтия на 
България публично изрази подкрепата си за една от политическите сили; бивши-
ят премиер Сергей Станишев в официално изявление каза, че за него има само 
една Българска православна църква, и изтъкна факта, че държавата е спонсори-
рала щедро изграждането на църкви. Не можем да не споменем и проблемите на 
Православната църква. След като Алтернативният синод спечели делото в Съда 
по човешките права в Страсбург, последваха срещи на патриарха с президента, 
а вторият се застъпи за БПЦ при официално посещение в Русия. Не трябва да 
се подминава и говоренето на представителите на партия „Атака”. Новините 
на турски език по Българската национална телевизия са също толкова голям 
проблем за националистическото говорене на лидера на „Атака” Волен Сидеров, 
както и строенето на джамии. Двата признака – национален език и вероизпо-
ведание, се представят като равнозначни и от един порядък. По този начин 
религията става неотменна част от символните и съдържателните инстру-
менти за изграждане на враждебни коментари и настроения. Във всички избро-
ени примери е налице размиването на границата между политика и религия. 
Официално България е светска държава, но религията се политизира широко, без 
това да се отбелязва и проблематизира. Разбирането на това „свързване” на 
държавността с определен тип религия е важно за осъзнаването на факта как 
и доколко религиозността се употребява за легитимиране или делегитимиране 
на политически действия. 

Когато говорим за религиозност, ще визираме основно Източното православие – 
неговото място, роля и функции в българското общество. Ислямът е другата 
религия, която не бива да бъде пренебрегвана в рамките на анализ като насто-
ящия. Останалите вероизповедания в страната ни имат по-малка тежест и 
не участват в изграждането на национална идентичност. Според последното 
преброяване на населението от 1 март 2001 г. в България има общо 7 928 901 
жители, от които 6 552 751 определят себе си като източноправославни, 43 811 
като католици, 42 308 като протестанти, 966 978 като мюсюлмани, 14 937 като 
„други”, а 283 309 не се самоопределят. Изразено в проценти, това означава, 
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че 83% от българските граждани изповядват Източното православие, 12% от 
българите изповядват ислям, а католиците и протестантите заедно събират 
малко над 1%. 

Една от тезите, които ще се защитават, е, че има традиционен начин да 
бъдеш българин, който е конституиран в Конституцията на Република Бъл-
гария. Алинея 3 от чл. 13 гласи „(3) Традиционна религия в Република България е 
източноправославното вероизповедание”. След постулирането на свободата на 
вероизповеданията, от една страна, и отделянето им от държавата, от дру-
га, алинея трета поставя под въпрос вече описаната картина. Макар и всички 
вероизповедания да са свободни и отделени от държавата, член трети внася 
конкретика в тълкуванието на предишните 2 алинеи. Едно от всички свободни 
вероизповедания получава правото да бъде директно свързвано с държавата и 
определяно като традиционно за нея и в този смисъл като „правилно” за нея. 
Само по себе си това е политическо твърдение, което утвърждава определени 
позиции за сметка на други. Подобна алинея звучи, меко казано, странно, но 
националната доктрина и идеология скриват неговата абсурдност. Ние, като 
български граждани, приемаме това твърдение за съвсем нормално. Трудно ни е 
да видим неговата спорност от гледна точка на модерната национална държава 
и либералната демокрация, в които живеем, защото прекалено много аспекти от 
нашата социализация като българи преминават през утвърждаване на неговата 
естественост. Всеки ритуал на националното, всяко научаване на това какво е 
българска националност и българска държава, включва и научаване на „българска-
та религиозност” – на Източното православие. Още повече, че мнозинството 
български граждани знаят тази алинея от Конституцията по друг начин – те 
заменят думата „традиционно” с думата „официално”. Самата Конституция е 
конституирала една религиозност като правилна, превърнала е един социа-
лен факт в естествена характеристика. 

С основание може да се твърди, че Източното православие участва като еле-
мент в изграждането на българска идентичност. Защитима е тезата, че в 
България трябва да се говори не само за етнизиране на националното, но и за 
етнизиране на религиозното. На нивото на политическите действия това крие 
потенциални опасности, ето защо изследването на този феномен не може да 
бъде пренебрегвано. Казано по-метафорично, когато тезата „Господ е българин” 
е валидна констатация както за футболното игрище, така и за Конституцията 
на Р България, това означава най-малко две неща, които взаимно се конфронти-
рат: 

1. Отношенията с Бог (говорим за християнския Бог) са като отношения със 
същия като мен, като с човек, като с равен. Това неизбежно противоречи на 
Библията и на каноничните предписания за отношения между човек и Бог в хрис-
тиянската религия. Изречението „Господ е българин” предполага модерен секу-
ларизиран свят, в който Бог загубва канонично определената му свръх-ценност, 
като едновременно с това става персонален, личен, в някаква степен – става 
човек.
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2. Отношенията с другия човек като с равен обаче стават проблематични – 
защото другият е равен, доколкото е Бог като мен, а би бил Бог като мен, ако 
е българин като мен и ако е християнин като мен. Това предполага огромно ко-
личество хора, които ще се приемат най-малко като „различни” и отношението 
към тях съответно ще бъде различно. В голяма степен това ще е отношение 
към хора, които не се приемат за равни, разбирано като еднакво ценни. 

Българската национална идентичност съдържа скрито, но устойчиво в себе си 
религиозен елемент, който често е в основата на политически действия. Мо-
дерната национална държава, каквато е българската, е секуларизирана в своите 
заявки, но съдържа елементи, които до голяма степен преодоляват класическото 
определение за секуларизация. 

Според данните от Европейското изследване на ценностите 73% от хората за-
явяват, че принадлежат към религиозно вероизповедание. Жените, които заявя-
ват това са 10% повече от мъжете – 78% към 68%. Като православни християни 
се определят 59% от анкетираните, 13% е делът на мюсюлманите, католиците 
са 0,3%, протестантите – 0,2%, други вероизповедания – 0,7%. Религията е ва-
жна за 51% от анкетираните и е определена като неважна за 43%. Само 8% от 
тези, за които религията е важна по някакъв начин, всъщност водят религиозен 
начин на живот, доколкото това се определя чрез включване и участие в рели-
гиозна общност и ритуални действия. 

Данните дават основания да се определи българският тип религиозност като 
феномен, който можем да наречем „да принадлежиш, без да вярваш”. Под 
този феномен се разбира приближаване към институцията, легитимиране през 
институцията, съчетано с отдалечаване от общуването с Бога. Под легитими-
ране през институцията на Църквата се има предвид начин за приобщаване към 
социална група, която е различна от религиозната общност, тоест приобща-
ване към „правилния” начин да си българин – да си бял и източноправославен. В 
Западна Европа и САЩ се говори за феномена „да вярваш, без да принадлежиш” 
(името на феномена дава английският социолог Грейс Дейви в едноименната 
си книга „Believing without belonging”). Тоест да си религиозен, без да си член на 
определена деноминация. Много хора не приемат в една или друга степен съ-
ществуващите институционални рамки на големите религии и ги привиждат 
като ограничаващи ги. Образно казано, за определена група секуларизирани и 
глобализирани хора Църквата вече не държи авторските права върху Бога, без 
това да ги прави по-малко религиозни и без да ги спира да търсят Бога. Оказва 
се, че в България принадлежността към Църквата бележи принадлежност към 
държавата, но не бележи връзката на отделният човек с Бога. Ролята на БПЦ е 
да държи печата за легитимността на самата държавност. 

Тезата, която се налага от анализа на различните вероизповедания в България, 
е, че православието се маркира като „характеристика на личността”, която 
бележи нейната принадлежност към определена нация, история, култура – но в 
голям процент от случаите е лишена от същинско религиозно съдържание чрез 
реални действия в света. 70% от православните смятат себе си за вярващи, 
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този процент при мюсюлманите е много по-висок – 86%. 27% от православните 
твърдят, че не са религиозни, това правят само 13% от мюсюлманите. Малко 
над 50% от православните вярват в неопределена свръхсила, а не в личен Бог. 
5% от православните християни отричат да има какъвто и да е Бог и каквато 
и да е свръхсила – с което отричат не просто, че са християни, а че са религи-
озни. Вероятно те не виждат в това противоречие.

Според данните от Европейското изследване на ценностите Църквата се полз-
ва с доверието на около 40% от хората. Доверие в тази институция нямат само 
1/5 от хората. Институциите, представляващи държавността – правителство, 
Народно събрание, политически партии, съд, прокуратура, армия, полиция – по-
лучават в пъти по-ниски нива на доверие. Същественият въпрос е на какво се 
дължи това високо ниво на доверие към Църквата? От данните става ясно, че 
31% от хората смятат, че Църквата им дава достатъчен отговор на моралните 
проблеми; 20% твърдят, че Църквата дава отговор на проблемите на семейния 
живот, и едва 11% са тези, които казват, че отговорите на Църквата за днеш-
ните социални проблеми са достатъчни. Процент от запитаните, близък до 
доверието в самата институция, смята, че Църквата дава достатъчно отгово-
ри на духовните потребности на човека (46%). Изводът е, че реално Църквата 
не се вписва във всекидневния социален живот на хората. Тоест човек има 
доверие на религиозната институция, защото няма как да  няма доверие, 
доколкото тя е невидима именно на нивата, на които той изпитва най-
голяма несигурност. Доверието в Църквата се дължи на факта на нейната 
не-действеност. Ето защо високият процент на доверие, който получава БПЦ, 
е „куха легитимност”. Докато работещите в социалния свят институции тър-
пят всички негативи, то изключените от „суетата на света” институции, сред 
които на първо място е БПЦ, задържат високо ниво на доверие. Това доверие е 
„кухо”, защото реално не служи за ориентир в социалните действия. 

И още нещо, което е важно. БПЦ няма политика в отношението си към миряни-
те. Тя само от време на време има позиции, излиза с декларации. Това винаги 
става по въпроси, които като цяло са „направили впечатление”, „скандализира-
ли” са голяма част от обществото. Това се случи преди месеци с позицията на 
Църквата към гей парада в столицата, позицията   срещу въвеждане на фак-
тическото съжителство и настояването за въвеждане на часове по вероучение 
в училищата. Позициите на Църквата по тези въпроси учудващо съвпадат с по-
зициите на мнозинството от българите. Това е така, защото те по същество 
са повторение или защита на традиционни позиции или ценности. БПЦ не 
се опитва да променя масови позиции, напротив, тя защитава и отстоява 
именно масови позиции. Нейната функция е напълно консервативна, и то не 
като религиозна роля или мисия, а като функция на политическа институция, 
която има определена стратегия, цел и задачи в социалния свят. Като извод 
от посочените данни, може да се каже, че БПЦ защитава ценности и позиции, 
които се оценяват от хората като традиционни (български), а не като из-
точноправославни позиции към света.

Двете твърдения, които се налагат, са, че българската национална идентич-



2010 / брой 1 (48)

93

ност съдържа принадлежността към източното православие, а институцията 
Българска православна църква често заема политически, а не християнски пози-
ции. Големият въпрос оттук насетне е как така описаната религиозност влияе 
при формиране на политически нагласи и за легитимиране на политически цели. 
Тези схема би била приложима и на нивата на ценностите и всекидневните 
действия, които те ориентират. 

Политиците, които не вярват в Бог, са неподходящи за обществена дейност

 Православен Мюсюлмани
Напълно съгласен 109 41
Съгласен 173 35
Нито съгласен, нито несъгласен 213 27
Несъгласен 268 34
Напълно несъгласен 50 4

53% от мюсюлманите са съгласни с твърдението, че политици, които не вярват 
в Бога, са неподходящи за обществена дейност, т.е. религията е силен фактор 
за политическо участие. За сравнение само 1/3 от православните са на същото 
мнение. 40% от православните смятат, че политиците, които не вярват в Бог, 
са подходящи за обществена дейност. Това реално означава, че те не смятат, 
че вярата в Бог носи определен ценностен, морален свод, който би се отра-
зил по позитивен начин върху политиката, която даден държавник би водил. 
Вероятно причината е, че те самите не виждат в своя живот реална връзка 
между изповядването на Източно православие и произтичащи от това морални 
задължения. За православните религията не носи някакви значими, ценностни 
характеристики на личността. 

Интересно е да се види как се разпределя вотът към определена партия в зави-
симост от религиозната принадлежност. 

 Православни Мюсюлмани Общо
„Атака” 57 1 58
БСДП 20 1 21
БСП 112 12 130
ДСБ 19 0 19
ГЕРБ 170 4 176
„Зелените” 5 0 5
ДПС 1 104 105
НДСВ 8 0 8
СДС 28 2 30
ВМРО 5 0 5

Веднага правят впечатление две неща: първо, мюсюлманите не симпатизират 
на повечето партии, съществуващи в България – само седем от всички участва-
ли в анкетата партии са посочени от мюсюлмани, но това са по-скоро единични 
случаи. Второ, техният вот е концентриран в една партия и това е ДПС. Големи-
те партии с голям електорален потенциал са единствените, които успяват да 
привлекат мюсюлмани за потенциални избиратели, но съотношенията са много 
ниски. Това означава, че българските партии по някакви причини остават 
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затворени за хората, изповядващи ислям. 

Колко е важна религията в живота ви? / За кого бихте гласували?

 Много важна Доста 
важна

Не много 
важна

Изобщо не 
е важна Общо

„Атака” 8 27 20 8 63
БСДП 3 13 9 0 25
БСП 30 63 63 31 187
ДСБ 6 7 9 1 23
ГЕРБ 29 89 77 25 220
„Зелените” 1 1 5 0 7
ДПС 51 38 11 3 103
НДСВ 4 2 2 1 9
СДС 8 16 5 4 33
ВМРО 0 5 2 0 7

Най-голям процент от хората, за които религията е много важна, симпатизират 
на ДПС – това са 1/3 от тази група хора. Погледнато според значението, което 
има религията в отделните партии, се вижда, че религията е много важна за 50% 
от избирателите на ДПС, за 16% от симпатизантите на БСП, 13% от симпати-
зантите на ГЕРБ, 24% от тези на СДС, 13% от „Атака”. Вижда се, че сред симпа-
тизантите на дясната партия СДС има най-силно изразено „религиозно ядро“. В 
БСП, която е наследница на БКП, има по-голямо процентно съотношение на вяр-
ващи в Бога, отколкото в център-дясната партия ГЕРБ и националистическата 
партия „Атака”. Това силно се разминава с описания по-горе модел за сравнение. 

Схемата, която служи за разглеждане на връзката между политически идеологии 
и отношение към религията, се основава на допускането, че самоидентифика-
цията на човек с определени политически позиции, разположени по оста „ляво-
дясно”, отговаря на точно конкретна „вяра” за позициите, които Бог заема в 
живота на човек. Ако 1 е крайно ляво, 10 е крайно дясно, а 5-6 е център, то пред-
ложената схема предполага, че при 1 Бог не съществува, при 10 Бог е действи-
телната инстанция, която оценява човешките позиции и действия, при 5-6 – Бог 
е въпрос на личен избор и отношенията с него са частно дело.

Колко важна е религията в живота ви? / Политически възгледи: ляво–дясно

 Много важна Доста важна Не много важна Изобщо не е важна

Ляво 16 33 35 23
2 8 19 17 4
3 7 17 27 5
4 11 17 20 5
5 49 133 119 40
6 20 40 26 9
7 7 24 27 6
8 6 26 22 8
9 3 11 12 0
Дясно 27 30 23 9
Oбщо 154 350 328 109
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20% от тези, за които религията е много важна, определят своите политически 
възгледи като леви. 56% определят възгледите си като центристки. 24% заявя-
ват, че имат десни политически възгледи. Интересното тук е, че делът на тези, 
които се определят като десни и за които Бог би трябвало да играе значима 
роля в живота, е почти равен на дела на тези, които определят себе си като 
леви и за които Бог би трябвало да е мъртъв. 

Същевременно 29% от тези, за които религията изобщо не е важна, се опре-
делят като леви, 55% – като центристи, а 16% заявяват десни възгледи. Тук 
разликата е значително по-голяма, което говори, че все пак идеологическата 
позиция към света подсказва верния отговор на въпроса – има или няма Бог? 
Логично е голяма част от привържениците на атеистичния социализъм, който 
дълги години е бил държавен проект, да смятат, че религията изобщо не е важ-
на. В същото време виждаме, че по този признак хората с леви възгледи, както 
и привържениците на БСП, се разпръскват относително по равно: 30-63-63-31. 

Тези данни потвърждават изложената теза, че религиозността се мисли като 
принадлежност, а не като религиозна вяра, че е част от конструираната на-
ционална идентичност, че е признак, по който човек е българин, а не е приз-
нак, по който разбираш как човек живее като източноправославен христия-
нин. Второто твърдение, което данните подкрепят, е, че партийните проекти 
и политическите идеологии не успяват да подчинят или да пробудят определено 
от тях отношение към Бога. И то защото Бог не се мисли през ценностни 
позиции към света, които да се превърнат в действия в света, тоест в 
политика. Бог остава част от това да си по правилен начин българин. Да 
бъдеш православен християнин означава, че имаш един проблем по-малко, за 
да бъдеш избиран за политически длъжности, но то няма отношение към 
онова, което ще правиш, ако бъдеш избран.
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Евгений Шкловский 

да се пиШе за ваРлам 

Шаламов е тРУдно 

Трудно е преди всичко затова, защото неговата трагична съдба, отразила се 
в неговите знаменити Колимски разкази и в много от стиховете му, като че 
ли изисква съизмерим опит. Опит, който не бих пожелал и на врага си. Почти 
двадесет години затворнически лагери в заточение, самота и изоставеност в 
последните години от живота му, жалкият дом за престарели и в края на кра-
ищата, като венец на всичките му митарства – смърт в лудницата, където 
писателят бил насила откаран, за да умре в скоро време там от възпаление на 
белите дробове.

Да кажеш това – навярно означава да не кажеш нищо. Сухата, макар и впечат-
ляваща цифра не предава мъките на изръфания човешки живот, констатацията 
на макар и въпиющи факти, уви, не може да изрази цялата непосилна мяра на 
човешкото страдание. 

Изглежда сякаш съдбата му е била изпратена, за да може, вмествайки в себе си 
най-страшните изпитания, които е донесъл на човека в нашето многострадално 
отечество тоталитарният режим, да стане заедно с това и непреходна присъ-
да на този режим. На тази кървава власт.

Всъщност трагедията на Варлам Шаламов изобщо не е уникална. През лагерите 
в нашата страна са минали милиони невинни, много от тях са загинали там, 
разстреляни, измъчени, погинали от изтощение и от непосилния робски труд. 
Останали да лежат в безименни гробове.

Но в лицето на В. Шаламов, в неговия дар на голям писател, общонародната 
трагедия е получила своя безкомпромисен свидетел, мъченик летописец, който 
със собствената си душа и кръв е заплатил за страшното знание. В негово лице 
тя се е сдобила с чист и мощен глас.

Евгений Александрович Шкловский е роден през 1954 г. 
в Москва. Прозаик и литературен критик, член на Съ-
юза на писателите и на Академията на руската съ-
временна словесност (АРСС). Има публикации в Лите-
ратурная газета, Московские новости, Новый мир и в 
много други периодични издания. Автор е на литера-
турно-критически статии и книги, както и на сборни-
ци с разкази.
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Често казват – „съдбата на поета”.

Както в заключението на М. Волошин за печалния опит на руската история: 
„Тъмен е жребият на руския поет, неразгадаемата зла участ отвежда Пушкин 
пред дулото на пистолета, а Достоевски на ешафода”.

Ако действително виждаме в това, което ние често наричаме, без да мислим, 
съдба, орисия, някаква неминуема, трагична предопределеност, закономерност, 
присъда, участ, предначертани от неведома висша воля, то в живота на автора 
на Колимски разкази линията на неизбежността се очертава къде-къде по-явно, 
отколкото при когото и да е другиго.

В разказа Ръкавица, написан в началото на 70-те години, у В. Шаламов намираме 
едно потресаващо признание: „Аз съм „пътник”, когото лекарите спасиха, дори 
изтръгнаха от лапите на смъртта. Но не виждам какви блага би могло да донесе 
моето безсмъртие нито на мен, нито на държавата. Нашите понятия си промени-
ха мащабите, пресякоха границите на доброто и злото. Спасението може да бъде 
благо, но може и да не бъде: и досега не съм решил за себе си този въпрос. 

Тези пронизващи по интуицията и дълбочината на мисълта си редове навярно 
би трябвало да се изнесат в епитаф, но напълно реална изглежда опасността 
епитафите също да са станали анахронизъм, красива незадължителност, слабо 
убеждаващо подсказване. 

Да се замислим – в самото начало на 70-те, външно като че ли напълно благопо-
лучни години, В. Шаламов решава въпроса: благо ли е било неговото спасение?

С други думи – благо ли е неговият живот? 

Той като че ли мери на везни живота и смъртта. И не дава отговор.

Днес може само да се гадае какво е ставало в душата му тогава. Та нали най-
страшното – Колима – е било вече зад гърба му, далеч в миналото. Или той е 
знаел, или е предчувствал, че и това, последно в неговия живот десетилетие ще 
бъде далеч не от леките? Разбирал е накъде клони всичко? И не са ли били тези 
негови най-горчиви редове неговото моление за чашата? 

Едно е ясно: В. Шаламов изпи своята чаша до дъно.

Краят на неговия живот – в лудницата, в присъствието на изпратена от орга-
ните на Държавна сигурност „квачка” – е най-ярката мълния след Колимските 
разкази, която още веднъж хвърля светлина и върху нашите „понятия”, и върху 
границите на доброто и злото.

И все пак, произнасяйки като заклинание думата „съдба”, ние неволно рискуваме 
да стъпим на пътя на оправдаването на онова зло, което изкривява човешкия жи-
вот. Животът – на всеки отрязък по пътя – винаги има множество варианти и 
когато от тях се реализира само един, често уви далеч не най-добрият, нашата 
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склонност към фатализъм (или към конформизъм?) ни заставя да го признаем за 
единствено възможен. 

Но не извършваме ли по този начин нещо ко-
щунствено по отношение на конкретната 
личност, спрямо нейната индивидуална тра-
гедия? Ние като че ли осъждаме човека отно-
во и ако се заслушаме, тогава може да се чуе 
щракването на белезниците или глухият удар 
на гилотината. 

Да отбележим обаче, че Шаламов поставя въп-
роса не само относно себе си лично: било ли 
е благо само неговото лично спасение, само 
неговият конкретен живот? Неговият въпрос 
е много по-всеобхватен: благо ли е животът 
изобщо?

И изводът на писателя, направен на основата 
на собствения му опит, на основата на „на 
ума хладните наблюдения и на сърцето тъж-
ните знаци”, е неутешителен. 

„Главният извод на живота: животът – това 
не е благо. Кожата ми се е обновила цялата – 
а душата ми не…” 

Или още: „При мен се измени представата за 
живота като благо, за щастието. Колима ме 
научи на нещо съвсем друго”.

Разбира се, това умозаключение може да се счита за субективно, може да се при-
ведат примери за друг възглед, даже сред онези, които са преминали през същите 
жестоки тръни. И при все това към шаламовската присъда трябва да се отнесем 
с цялата възможна сериозност, да се опитаме да проникнем в неговата вътреш-
на логика, да я осмислим не като отвлечено съждение, а именно като заключение, 
в контекста на неговата съдба, и което е много важно, на творчеството му.

Истината на В. Шаламов не е последната истина, но тя е въпрос, отправен към 
всички нас, към цялото човечество. Това е въпросът, който ни заставя още и 
още веднъж да се замисляме за нашите понятия, да ги преразглеждаме в свет-
лината на шаламовския опит – от началото и до края. 

Източник: http://www.booksite.ru/fulltext/shk/lov/sky/1.htm 
Превод от руски: Венета Домусчиева 

Варлам Шаламов
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Варлам Шаламов

възкРесението на  

лиственицата

Ние сме суеверни. Търсим чудеса. Измисляме си символи и живеем с тези сим-
воли.

В Далечния север човек търси изход от своята чувствителност, която десети-
летията живот в Колима не са разрушили, не са отровили. Човек изпраща колет 
по бързата поща: не книги, не снимки, не стихове, а клонче лиственица, мъртво 
клонче от живата природа.

Този странен подарък, това изсушено, продухано от ветровете на самолетите, 
смачкано, начупено в пощенския вагон, светлокафяво, жилаво, дебелокожо север-
но клонче се слага във вода.

Слага се в консервна кутия, пълна със зла, хлорирана, обеззаразена московска 
вода от водопровода, вода, която може и да се радва, че е в състояние да задуши 
всичко живо – мъртвата московска водопроводна вода.

Листвениците са по-сериозни от цветята. В тази стая има много цветя, ярки 
цветя. Тук има букети от песекиня, има букети от люляк в гореща вода, поста-
вени там след като клонките са били разчоплени отдолу и потопени във вряла 
вода.

Лиственицата е сложена в студена, едва-едва затоплена вода. Лиственицата е 
живяла по-близо до Черната река от всички тези цветя, тези клонки – песеки-
нята, люляка.

Стопанката разбира това. Разбира го и лиственицата.

Клончето следва пламъка на човешката воля и събира всичките си сили – физичес-
ки и духовни, тъй като едно клонче не възкръсва само от физически сили: не му 
стигат московската топлина, хлорираната вода, равнодушният стъклен буркан. 
В клончето са събудени други, тайни сили.

Публикуваният разказ на Варлам Шаламов е част от ново 
издание на Колимски разкази, подготвяно от Фондация 
„Комунитас”. То включва не само вече публикувани разка-
зи (в превод на Александър Талаков), но и нови текстове в 
превод на Татяна Ваксберг. Съставител, автор на встъ-
пителната студия и редактор на изданието е Едвин Су-
гарев. 
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Минават три дни и три нощи и стопанката се събужда от странен, едва до-
ловим мирис на терпентин, един слаб, ефирен, нов мирис. В коравата дървена 
кожа са се разкрили и са се промушили на бял свят нови, млади, живи яркозелени 
иглички.

Лиственицата е жива, лиственицата е безсмъртна, това чудо на възкресени-
ето не може да не се случи – нали лиственицата е сложена в буркана с вода в 
годишнината от смъртта на поета, мъжа на стопанката, в Колима.

Дори и тази памет за мъртвия също участва в оживяването, във възкресението 
на лиственицата.

Този нежен мирис, тази ослепителна зеленина са важни начала на живота. Слаби-
те, но живеещи, възкръсналите с някаква тайна духовна сила, скрити в листве-
ницата и излезли на бял свят.

Мирисът на лиственица беше слаб, но ясен, и никаква сила в света не би заглу-
шила този мирис, не би загасила тази зелена светлина и цвят.

Колко години подред тази брулена от ветровете, въртяща се по слънцето 
лиственица всяка пролет е издигала в небето младите си зелени иглички?

Колко години? Сто. Двеста. Шестстотин. Даурската лиственица достига зре-
лост на триста години.

Триста години! Лиственицата, чийто клон, чиято клонка дишаше на московската 
маса, е връстничка на Наталия Шереметиева-Долгорукова1 и може да напомни 
за печалната  съдба: за превратностите на живота, за верността и твър-
достта, за душевната издръжливост, за физическите и нравствени мъки, които 
с нищо не се отличават от мъките на трийсет и седма година със същата 
им бясна северна природа, ненавиждаща човека, със смъртоносната опасност 
от пролетно пълноводие и зимни бури, със същите доноси, с грубия произвол 
на началниците, със същата смърт, с разкъсването на четири, с разпъването 
в колело на мъжа, на брата, на сина, на бащата, доносничили един срещу друг, 
предавали се един друг.

С какво това не е вечен руски сюжет?

След реториката на моралиста Толстой и бясната проповед на Достоевски има-
ше войни, революции, Хирошима и концлагери, доноси, разстрели.

Лиственицата преобръща мащабите на времето, засрамва човешката памет, 
напомня незабравимото.

Лиственицата, която е виждала смъртта на Наталия Долгорукова, е видяла и 
смъртта на руския поет, видяла е милиони трупове, безсмъртни във вечно вко-

1	 Княгиня	Долгорукова	/1714–1771/	е	първата	жена	в	руската	история,	последвала	мъжа	си	в	изгнанието	му.	
Влиза	в	манастир,	когато	по-късно	княз	Долгоруков	е	екзекутиран	с	разкъсване	на	четири	части.	–	Б.пр.
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чанената земя на Колима, тази лиственица живее някъде на Север, за да може 
да вижда и да крещи, че нищо не се е изменило в Русия – нито съдбите на хора-
та, нито човешката злоба, нито равнодушието. Наталия Шереметиева всичко 
е разказала, всичко е записала с тъжната си сила и вяра. Лиственицата, чиято 
клонка сега оживява на московската маса, вече е била родена, когато Шереме-
тиева е поемала скръбния си път към Берьозово2, който така прилича на пътя 
за Магадан, за Охотско море.

Лиственицата пускаше, именно пускаше мирис, както се пуска сок. Мирисът пре-
минаваше в цвят и между двете нямаше граница.

В московския апартамент лиственицата дишаше, за да напомни на хората тех-
ния човешки дълг, за да може хората да не забравят милионите трупове – хора-
та, загинали на Колима.

Слабият и настойчив мирис – това беше гласът на мъртвите.

Тъкмо от името на тези мъртъвци лиственицата се осмеляваше да диша, да 
говори и да живее.

За възкресението са нужни сила и вяра. Далеч не е достатъчно да сложиш клон-
ката във вода. И аз съм слагал в буркан с вода клонка от лиственица: клонката 
изсъхна, стана безжизнена, крехка и чуплива – животът я беше напуснал. Клонка-
та отиде в небитието, изчезна, не възкръсна. Но лиственицата в апартамента 
на поета се върна към живота в буркана с вода.

Да, има клонки от люляк или песекиня, клонки за сърцераздирателни романси, но 
лиственицата не е предмет, не е тема за романси.

Лиственицата е много сериозно дърво. Това е дърво на познанието за добро и 
зло – това не е ябълка и не е брезичка! – това е дърво, живяло в райската градина 
преди изгонването на Адам и Ева от рая.

Лиственицата е дървото на Колима, дървото на концлагерите.

В Колима не пеят птици. Цветята на Колима са ярки, прибързани, груби и нямат 
мирис. Краткото лято в студения безжизнен въздух представлява суха жега и 
застиващ студ през нощта.

В Колима мирише само планинската шипка – рубинените цветя. Не миришат 
нито розовата, грубо издялана момина сълза, нито огромните колкото юмрук 
теменужки, нито премалялата хвойна, нито вечнозеленият клек.

И само лиственицата изпълва гората със смътния мирис на терпентин. В нача-
лото изглежда, че това е мирис от разлагане, миризма на мъртъвци. Но като се 
замислиш, като вдъхнеш по-надълбоко тази миризма, ще разбереш, че мирише на 
живот, на съпротива на Севера, че това е мирис на победата.

2	 Село	в	северен	Урал,	където	през	1730	г.	е	изселен	княз	Долгоруков.	–	Б.пр.
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Освен това мъртвите в Колима не миришат. Те са твърде изтощени, обезкръ-
вени, пък и са съхранени от вечно замръзналата земя.

Не, лиственицата не е дърво, което става за романси, тази клонка не можеш 
да я възпееш, нито да съчиниш романс за нея. Тук словото се нуждае от друга 
дълбочина, от друг пласт на човешките чувства.

Ако човек изпрати по бързата поща едно колимско клонче, то не е, за да напом-
ни за себе си. Той не напомня за себе си, а за онези милиони убити и измъчени, 
които са положени в братските могили на север от Магадан.

Той помага на другите да запомнят и освобождава душата си от този тежък 
товар, след като е видял всичко това и е намерил мъжество не толкова да го 
разкаже, колкото да го запомни. Човекът и жена му осиновиха онова момиче – 
момичето, затворник на умрялата в болницата майка – поне в своя личен живот 
да поемат някакъв ангажимент, да изпълнят някакъв личен дълг.

Той помага на другарите си – на тези, които са останали живи след концлаге-
рите на Далечния север...

Изпраща тази твърда, жилава клонка в Москва.

Изпращайки клонката, човекът не е разбирал, не е знаел, не е мислил, че в Мос-
ква клонката ще се съживи и ще цъфне, че тя ще възкръсне и ще замирише на 
Колима, че лиственицата ще докаже своята сила, своето безсмъртие; шест-
стотин години живот на лиственицата означават практическо безсмъртие за 
човека; че хората на Москва ще пипат с ръце тази грапава, непретенциозна и 
твърда клонка, че ще оглеждат ослепително зелените  иглички, нейното въз-
раждане, нейното възкресение, че ще вдишват аромата  – не като памет за 
миналото, а като истински живот.

Превод от руски: Татяна Ваксберг
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