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Знеполският епископ Йоан е роден през 1969
г. в Ямбол. Завършва пловдивското музикално училище, Софийската духовна семинария и
Богословския факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“. Специализира в Московската духовна академия „Св. Сергий Радонежки“ и защитава кандидатска дисертация. През 1998
г. постъпва като послушник в Кокалянския манастир „Св. Архангел Михаил“, където е постриган за монах. През 2002 г. е назначен за
протосингел на Софийската митрополия и
въздигнат в архимандритско достойнство от
патриарх Максим. На 18 март 2007 г. е хиротонисан за Знеполски епископ и е назначен за
викарий на Софийския патриарх.

строгост към себе си,
снизходителност към
ближните
Със Знеполския епископ Йоан разговарят Димитър Спасов и
Момчил Методиев

Ваше Преосвещенство, по думите на ап. Павел епископът трябва да „внимава върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светий го е пос
тавил епископ”. Освен учителна, в ръцете му е съсредоточена и голяма
административна власт. Къде срещате по-голямо затруднение – в изпълнението на учителната власт по отношение на миряни и свещеници, в преодоляването на всевъзможни стереотипи, често битовизиращи вярата, или
в административното управление на Софийската епархия?
Благодарен съм на Бога за възможността вече 8 години да бъда в Софийската
света митрополия – пет години като протосингел и трета година като викарен епископ на Софийския митрополит. Общуването с Негово Светейшество,
богатият опит на патриарха винаги са били в подкрепа, в помощ и благодатно
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окормление на всички нас, по-младите духовници, които по воля Божия и човешка
имахме възможността да влезем в особено отговорното епископско служение,
което е призив за внимание върху себе си, по думите на св. апостол Павел,
призив за внимание върху поверените ни човешки души, които трябва да бъдат
водени към спасение по Божия промисъл.
Безспорно, една от най-същностните функции на Църквата е учителната. Именно тук се сблъскваме с множество важни въпроси, на които трябва да бъдат
намерени отговори и решения. Един от тях е стремежът ни да бъде организирано неделно православно училище във всеки храм в епархията – бил той столичен или провинциален – в което православният християнин да може не само
да участва в богослужението, но и да има тази връзка с духовника, която да
му позволи да придобие познание за вярата и да вникне в смисъла на светото
православие.
За съжаление традицията на организирания духовен живот в енориите е прекъсната на много места. Една от причините е обезлюдяването на цели райони
в епархията, като Трънската духовна околия, като Годечкия регион. Там имаме
недостиг на свещеници, на хора, подготвени добре богословски и с добро образование, които имат желание да тръгнат по духовния път.
Трябва да кажа обаче, че в последно време, през последните пет години, само в
Софийска епархия са ръкоположени не по-малко от 50 духовници. Всички те заеха
своето място, всички започнаха едно достойно и действено служение. Първото,
което направиха, бе да обърнат внимание на редовното богослужение, което е
в основата на всичко. Редовното отслужване на Божествената Литургия е найважното за духовно-молитвения живот в Църквата ни. След това отделиха внимание на литургията след литургията, т.е. на всичко онова, което се осъществява след отслужването на Божествената литургия – диалога, благодатната
среща между духовника и паството. Така се изгражда жива връзка, от която се
раждат не само добри идеи, но и добър енорийски живот. Много от нашите духовници в централните софийски храмове започнаха не само да развиват своето
неделно училище, но и да се грижат за определени слоеве от обществото, които
са ощетени в една или друга степен. В столичния храм „Св. св. Кирил и Методий” се грижат за хора с увреден слух и за глухонеми. Там се поднася и духовно
знание, пречупено през изучаването на език, на музика, на иконопис, с помощта
на добри преподаватели, богослови и специалисти. Поне в още два столични
храма – „Покров Богородичен” и „Св. София” – се работи с младежи, организират
се неделни училища и църковно-просветни курсове. Отделно от това се създаде
Център за борба срещу сектите и тези гибелни учения, които не само изкривяват истината на вярата, но и могат да доведат човека до крайно състояние на
агресия и саморазрушаване.
Друга важна насока в нашата работа е възстановяването на свещеническите
конференции. Диалогът между свещенството и епархийското управление е от
голямо значение. Знаете, че разколът в Българската православна църква донесе
доста проблеми в дисциплинарно и канонично отношение. Слава Богу, изживяха
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се всички тези нерадостни моменти. В последно време обаче се забелязва понижаване на църковната дисциплина в много отношения. Някои духовници като
че ли не са вникнали докрай в служението си, в призива на Църквата клириците
да бъдат изрядни във всяко едно отношение – и във външен вид, и в редовното
отслужване на богослужбите, и в редовното проповядване и благовещение на
Словото Божие по достъпен и понятен начин. Да не говорим пък за всички онези
административни измерения на служението. Такива са проблемите за подържането на храмовете, за опазването на стенописите в тях, сред тях е и въпросът
за църковната свещ, защото издръжката на клира се осъществява от продажбата на свещи.
Споменахте, че в Софийската епархия се възстановява практиката на редовно свикване на свещенически конференции. Освен въпроси, свързани по
един или друг начин с църковната дисциплина, какви други теми според вас
изискват обсъждане и предполагат уеднаквяване на църковната практика?
Сред тях присъства ли вече и темата за евхаристийната практика?
Редно е на тези конференции да бъдат възстановени свещеническите курсове,
които преди са се водили с по-младите духовници, а и въобще с всички духовници
по въпросите не само на църковната, но и на богослужебната дисциплина. Това
са въпросите, свързани с уеднаквяване извършването на някои последования,
тайнства, треби, както и на самия център на богослужението – на Светата литургия. Особено важен е въпросът за отношението между тайнството Изповед
и Причастие. Актуален напоследък става и въпросът за Киприяновите молитви1,
които се превръщат в една повсеместна практика, но хората като че ли не си
дават сметка, че Светата литургия е в центъра, и загърбват понякога това
богослужение, за да отидат на Киприяновите молитви. Вижте, няма лошо те да
бъдат извършвани, когато има необходимост от това. Какво се случва обаче? В
определени дни към 10,30 ч. се струпва огромно множество хора, защото, видите
ли, ще има Киприянови молитви, а в същия ден сутринта на Светата литургия
почти никой не присъства. По-задълбоченото познаване на нашата вяра ще спомогне да се избегнат някои битовизиращи моменти, които принизяват вярата
и внасят заблуда.
Част от темите на свещеническите конференции безспорно трябва да бъдат
въпросите за пастирската естетика, за пастирската етика, така също и проблемите, възникващи във връзка с венчанията. Извършването на венчание на
открити места, извън храма, венчанията при смесените бракове и т.н.
Но да се върнем на въпроса за Светото причастие, един основен въпрос. Трябва
да погледнем много добре на евхаристийното съзнание на нашите миряни. Каква
е тяхната подготовка, как пристъпват към Чашата и съобразяват ли се с думите на св. апостол Павел, който ясно е казал, че който яде Тялото Христово и
пие от Кръвта недостойно, яде и пие своето осъждане. Моментите на по-честа
1

Молитвено последование, написано от св. Киприан Картагенски (около 200  – 258 г.), което съдържа покайна част и молитва към Бога да разруши сторената ни магия. Киприановите молитви  се четат от свещеник след
предварителна подготовка /строг пост/. Б.ред.
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изповед и на водителство към Светата чаша са в голяма степен отговорност
на свещениците, които имат това право да свързват и развързват греховете
на човеците по милост Божия. Трябва обаче да изразя смущението си от това,
че част от нашите християни пристъпват неподготвени към това тайнство.
Пристъпват към Светата чаша без изповед, без познанието за това, че те
трябва да се изповядат, преди да приемат Светите дарове.
Има различни евхаристийни практики в поместните православни църкви, като
Гръцката и Руската например, където има по-често евхаристийно общение и почесто причастяване. В месеца около два пъти на някои от хората. Тук не може
да бъде направено предписание или да се даде някакъв алгоритъм. По-скоро хората, които активно живеят църковния и духовния живот, хората, които в голяма
степен съзнават към Кого пристъпват и които разбират, че приемат залог за
бъдещ, вечен, блажен живот в Царството Божие, безспорно такива хора могат
да пристъпят към Светата чаша и техните изповедници могат да поемат тази
отговорност. Но онези, които не са стъпили здраво във вярата, които нямат
това познание и не различават Тялото Христово от обикновения хляб и вино,
тези хора поемат своето осъждане и те могат да изпаднат в духовно състояние на прелест2, на голямо тщеславие, което да им замъгли ума и никога в живота си да не усетят своето недостойнство и да считат, че са достойни да
пристъпват към Светата чаша всеки ден и всеки час. Към такива хора трябва
да се подходи с внимание и с определена строгост, защото в Служебника и в
евхаристийната практика ясно е указано, че човек трябва да има духовна подготовка, че тя е свързана с поста, че тя е свързана с изповед и покаяние, и едва
след това той може да пристъпи. Разбира се, всеки един случай е индивидуален,
има хора болящи, има хора, които не могат да постят. На тях болестта им се
вменява за пост. Има хора, които поради естеството на своята работа не са
в състояние да спазят дълъг пост, т.е. всичко трябва да се преценя много отговорно от духовника, всеки конкретен случай на всеки конкретен човек. Имаме
случаи, когато при нас идват миньори, които са под земята, които в определено
време трябва да консумират определени храни. Те се стараят, постят, но е ясно,
че не могат да издържат един 40-дневен пост. Винаги има снизхождение и икономия. Когато има старание, когато има благоговение, когато има страх Божий,
когато човек изповядва своята немощ, нека такъв да бъде причастен. Затова е
и призивът „Със страх Божий, вяра и любов пристъпете”.
В този ред на мисли как ще коментирате тенденцията, която се наблюдава
през последните години сред някои свещеници в Българската православна
църква, да налагат твърде строги изисквания за духовен и църковен живот
на миряните? Ударението се слага върху забраните, върху законническото
поведение, строгия пост, постоянното вземане на благословение за всяко
едно действие и постъпка, върху безкрайното духовно наставничество,
което може и да изглежда благочестиво, но резултатът обикновено е зас
2

Прелестта е състояние на нездрава мистика, свързано с погрешна висока оценка на вярващия на духовните му преживявания; тънка духовна гордост; вид духовна измама, когато злите сили се „преобразяват в ангел
на светлината” (2Кор.11:14). Б.ред.
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трашено физическо и духовно здраве на вярващите.
Трябва да започнем оттам, че когато човек е строг към себе си, той неминуемо
става снизходителен към своите ближни. Нека човек да бъде строг към себе си и
когато изпита върху себе си горнилото на духовната борба, той винаги с любов
ще усети Божията любов, милостта, защото Божията сила в немощ се познава.
Това е безспорен факт, когато човек въздъхне и каже – аз съм дотука, аз повече не мога, Господи, това съм аз – тогава той бива въздигнат и тогава усеща
благодатта, която го подкрепя и която го съгрява, и така той продължава пътя
си. Колко ще върви още, един Господ знае, но така или иначе, той е в духовния
път и осъзнава своята немощ и слабост. Когато се налагат определени норми
на поведение, определени принципи, винаги се изхожда от каноничното изискване,
от служебната дисциплина, от същността на православието.
Въпросът за поста е важен, защото в нашата съвременност много хора считат,
че постът е диета или че постът е нещо, което създава свръхмного трудности
и че може въобще да го няма. Постът, по думите на светите отци, по принцип
е въздържане от всяко зло. И св. Тихон Задонски дава един интересен пример за
хората, които постят. Той казва – нека да постят вашите очи от зли видения.
Нека да постят вашите уши от клеветнически нашепвания. Нека да пости вашата памет от зли спомени, нека да пости вашият ум от зли помисли, нека да
пости вашият език от злоречие, от хули, от празнословие. Следователно онова,
което е речено, че човек изпитва като изкушение – похот на плътта, похот на
очите и гордост житейска – безспорно е едно предизвикателство, но е и повод
за размисъл и преживяване на духовната борба всеки ден. В тази духовна борба
човек може да стъпи само когато има свой духовен наставник, който мисли и се
моли за него. И в тази молитва, в това благословено сътрудничество трябва
да има много разумни отношения. Най-важното, откъдето трябва да се тръгне,
е, че духовникът, който изповядва своите духовни чада, самият той трябва да
се изповядва, защото той не може да даде адекватен съвет, ако самият не е
преживял и изпитал онова, което кара другите хората да вършат. Следователно, ако един човек пости строго, Бог може да му даде сили да го направи, но
той трябва да знае, че постът е нещо, което винаги е съобразено с църковния
ред, т.е. има определени дни, в които Църквата е наложила пост. В едни дни построг, в други дни по-лек. Но когато налагаме пост в забранено време за пости,
това вече е недопустимо. Това свидетелства за гордо и несъобразено поведение
с Църквата. Защото има духовници, дотам се е стигнало, че през светлата седмица карат някой да пости строго без олио. До голяма степен трябва да бъде
преценено всичко според възможностите на човека. Ако човек е в сили, в здраве,
в младост – нека да пости. Нека да направи една стъпка. Но представете си
един човек, който току-що е влязъл във вярата, и аз му кажа, че днес настъпва
църковният Рождественски пост и трябва да спазва всички изисквания. Аз съм
длъжен да дам личен пример на този човек, но и да не забравям, че той сега
стъпва на това поприще и може да не го издържи. Нека такъв човек започне
постепенно, днес ще изпости, примерно, една седмица. Другата година или през
друго време ще направи повече. А иначе да налагаш тежки правила на човеците
и ти да не ги спазваш, това е върховно лицемерие, това е фарисейският дух,
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това е онова, което рано или късно излиза наяве пред човеците и ще стане ясно,
че онова, което говориш, не го вършиш. И няма да имаме авторитет, и няма да
имаме тежест пред никого. Бог ще ни осъди за подобно поведение.
Казано накратко, за поста трябва да бъдем снизходителни до такава степен, че
да не отблъснем хората. Да ги подготвяме постепенно, да бъдат ясно, осъзнато
насочени преди всичко от живия пример на духовника към определени духовни
действия.
Идва въпросът за благословението, изключително важен въпрос. Когато човек
има благословение, особено по духовните въпроси, той е спокоен. Защото в много от нещата, решаващи в живота му, той има благословението и отговорността на друг, на духовника, който не само се моли за него, но и следи съобразно
благословението, което е дадено, как се осъществяват нещата. И да не забравяме, че всичко това става с Божията помощ и с Негово съдействие.
Разбира се, животът на монасите, животът в един манастир, е много по-различен от мирския живот в света. Ние не можем механично да пренесем устава
на една света обител и той да стане задължителен за хората, които живеят в
света, които не са монаси. Ако монасите се различават от другите човеци, то
е поради факта, че два пъти са дали обет пред Бога. Веднъж при кръщението и
втори път – при пострижение в монашество. Това са обетите за послушание,
за целомъдрие и за нестежание. Съществува определено различие в богослужението, в спазването на поста и във вътрешния духовен живот в манастирите и
в света. В манастирите имаме по-продължително богослужение, един по-строг
вътрешен духовен ред. И не може да стане механично пренасяне на монашеските устави в енорийските храмове. В много отношения богослужението, което е
организирано по Цариградския типик, е така съобразено, че да има и нормална
продължителност, да има и нормална възможност за хората спокойно в определен час да пристъпят към Светата чаша.
Аз съм много обезпокоен от някои духовници, които пренебрегват тайнството
на изповедта и които извършват и общи изповеди и даже се е стигнало дотам,
да кажат, че ние няма сега какво толкова да изповядваме, то сега всичко е
все едно и също, ние си го говорим всеки път, вървете и не ме занимавайте
повече. Дотам се е стигнало. Къде е отговорността тогава? Нашата връзка
с Бога зависи и от нас самите, защото тя се осъществява в беседата между
човека и Бога чрез Свещеното писание, четенето на духовна литература и богослужението. Тогава Бог беседва с нас. Когато аз застана пред домашния си
иконостас или който и да било застане пред икони, може да стои 5 минути пред
тях и да чете определени последования и молитви, които Църквата е отредила
като утринно и вечерно правило, причастните молитви, отделните молитви за
конкретен повод. Зависи колко време аз ще се задържа пред тези икони и какво
през този период на време ще усетя, и дали ще почувствам онова сърдечно разположение за молитва, за водене на духовен живот, за пост и въздържание. С
други думи, всички подобни изисквания са само средство за духовно благодатен
живот. Така че нищо прекалено не трябва да има, нека всеки със смирение да си
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изпълнява своя дълг.
Принципът обаче нека да бъде: строгост към себе си, снизходителност към
ближните. В духовните работи е важно човек да прояви старание. Да види Бог
нашето старание, т.е. аз ще постя, но аз не мога да го направя толкова много,
колкото ще го направи някой друг човек. Но в крайна сметка аз да го направя по
мярката на силите си със старанието си, пък Бог ще види моята немощ и ще
ми въздаде според старанието ми. По същия начин мога три поклона да направя
с благословение и по-добре три да направя само, отколкото 1300 без благословение. За монаха това е много важно. За мирския човек е важно да има благос
ловение за същностните и важни въпроси в своя живот, когато предстои да
определи живота си и да каже, примерно, аз ще бъда семеен човек и ще потърся
благословението на Църквата. Когато реши да стане духовно лице, ще потърси
благословението за Църквата. Разбира се, тук даването на благословение е отговорност на самия духовник, да определи това и толкова, колкото е изпълнимо,
реално, колкото е по мярката и възможността на човека, така че да бъде спасително, а не гибелно за човека. Следователно, ако аз накарам един човек, който
е епилептик, или пък човек, който има тежко автоимунно заболяване, да пости
40 дни и моето благословение създава проблем на този човек за физическото му
здраве, това е в ущърб на духовника, който благославя подобно нещо и отговорността ще падне единствено и само върху него.
Въпросът за религиозното образование в момента е широко дискутиран.
Под каква форма виждате това обучение – факултативно, в рамките на
по-общ предмет или като конфесионално вероучение? Като проблематичен
момент се очертава думата „задължително”. Не се ли притеснявате, че
едно такова задължително вероучение ще има обратен ефект.
Действително, проведоха се доста дебати и се направиха много коментари по
този въпрос. Преди всичко искам да кажа, че Църквата нищо и на никого не налага. Защото и сам Иисус Христос, когато дойд на земята да проповядва своето
слово, нищо не налагаше на човеците. Той каза на всички: „Радвайте се”. Тези,
които повярваха, тръгнаха след него, които пък не повярваха – тръгнаха срещу
него, а някои, по думите на св. апостол и евангелист Йоан Богослов, бяха „нито
топли, нито студени”.
Вижте, Църквата иска да върне нещо, което е било. Ако нашите предци са строили храма до училището, то е било защото винаги са знаели и са разбирали, че
образованието трябва да има здрави основи в духовността.
Господин министърът на образованието Сергей Игнатов ясно каза своята позиция при срещата ни с него – трябва храмовете да се напълнят, както и неделните училища. Да се разреши този въпрос и тогава да мислим за училището.
Но в българското училище трябва да бъде зачетен и отчетен фактът, че една
голяма част от нашия народ се определя като православен. В същото време
ясно сме заявили, че трябва да бъде зачетено желанието на всеки, т.е. в прог
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рамата на БПЦ ясно е казано, че никой не налага на децата, които не са православни, да посещават час по религия-православие. Те ще имат алтернативен
предмет – етика, но ако искат да присъстват, нека да присъстват. По същия
начин, ако аз съм инвалид и трябва да имам час по физическо възпитание, а не
мога да бъда активен участник, на мен никой не ми забранява да вляза в този
час поне като наблюдател. Но винаги може да ми бъде предложено и друго, подходящо за мен занимание.
Трябва да кажем, че в България се скъса духовната връзка между поколенията.
Дойде време учениците и децата да заведат родителите си в храма. Мисля си,
че когато човек отрано почувства и влезе в съприкосновение с учението на
Православната църква, след известно време, колкото и да е имало в началото
безразличие, колкото и да е имало в известен смисъл нежелание, ще остане разбирането, че в тази религия се съдържат същностните, битийните отговори на
въпроси, които другите дисциплини не могат да разрешат.
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Известен изследовател на културната история
на Европа в периода XVI–XVIII в., френският историк Марк Фюмароли (род. 1932) се опитва в предложения тук текст да очертае връзките между
политическата история на Стария континент
(Европа на нациите) и онова, което много често ни убягва – приноса на Църквата, модела на
обединена Европа, съграден от духовници и интелектуалци (Европа на Духа). Статията Europe
des nations, Europe de l’Esprit, която отпечатваме
със съкращения, е публикувана в сп. Commantaire,
n 129, printemps 2010, и е посветена на Херман
ван Ромпой, доколкото в редакционната бележка на изданието се изразява увереност, че новият председател на Европейския съвет, белгиец и
християндемократ, има моралните и интелектуални качества да се нареди до бащите основатели на Европа.
Марк Фюмароли е познат с изследванията си върху изкуството и реториката в Европа (XVI–XVII
в.) – курс, който в продължение на години чете в
Колеж дьо Франс. Бил е гост-професор в Харвард и Принстън, професор в университетите в Чикаго и Рим. През 1995 г. е избран за един от 40-те „безсмъртни” членове на
Френската академия. Сред по-известните му книги са: Векът на красноречието: реторика и „res literaria” от Ренесанса към класическата епоха (L’Âge de l’éloquence: rhétorique
et „res literaria” de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Droz, 1980), Културната държава: една модерна религия (L’État culturel: une religion moderne, Éditions de Fallois, 1991),
Дипломацията на Духа: от Монтен към Лафонтен (La Diplomatie de l’Еsprit: de Montaigne à
La Fontaine, Hermann, 1995), Когато Европа говореше френски: 1645–1945 (Quand l’Europe
parlait français, Éditions de Fallois, 2001), Шатобриан: поезия и терор (Chateaubriand: Poésie
et Terreur, Éditions de Fallois, 2003), Живопис и власт през XVII–XVIII в.: от Рим към Париж
(Peinture et Pouvoirs aux XVIIe et XVIIIe siècles : de Rome à Paris, Faton, 2007).

Марк Фюмароли

Европа на нациите, Европа
на Духа
Ако в тази част на света, където живеем ние, европейците, има някакво елементарно и безспорно щастие, то е, че нито едно поколение преди нашето не
е познавало усещането да се събужда в продължение на шестдесет години без
война или без заплахата от война. Лукс, привилегия, заради които толкова ни
завиждат в други части на света. Тъкмо това се случи в Европа въпреки всичко
и дори в периода на Студената война, по време на обезпокоителното равнове-
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сие на терора, когато половината от Европа беше макар и неспокойна пленница
под игото на съветската империя. Това се случи в още по-голяма степен след
рухването на Берлинската стена и бързата интеграция на нашите братя от
Изтока в ЕС под иначе може би недотам благоразумния знак на икономическата
свободна размяна, който във всеки случай благоприятства свободното движение на хора. Единствената фалшива нота в този европейски пейзаж, композиран
наново след безпрецедентната трагедия от 1939–1945 г., бе бомбардировката,
на която в продължение на месеци беше подложена територията на една европейска нация – Сърбия и нейната столица Белград, от ескадрилите на НАТО,
което е един от най-прискърбните епизоди след ускорената дезинтеграция на
Титова Югославия.

Европа на враждуващите кралства
Множество войни – мащабни, разрушителни и смъртоносни – са изправяли едни
срещу други европейските „нации” (в собствения смисъл на думата понятието нация обозначава общности от човешки същества, родени в едни и същи
места, споделящи еднакви нрави и памет, говорещи на един и същи език), или
по-скоро „държавите-нации” – тези централизирани, организирани и въоръжени
политически тела, повече или по-малко жадни за разширение, които възникват в
края на Средновековието.
Тези „воюващи царства” и тяхното противопоставяне съвсем не означават,
че Европа се свежда до „история на битките”, че нейното призвание намира
израз единствено в неизчислимата множественост на съперничещи, враждебни
и несъвместими общности. Историческата школа на Анали се опита още в периода между двете световни войни да демонстрира нови подходи към европейс
кото минало, разглеждайки го от транснационални и трансгенерационни ъгли:
от гледна точка на икономиката, социалната, материалната култура, климата,
алтернативни на епичната и събитийна визия на националния исторически разказ. От своя страна историята на идеите, сравнителната литературна история и историята на изкуството също влязоха в употреба, за да покажат, че зад
Европа на войните се крие Европа на умовете и талантите, в която никога не
спира да се търгува, да се диалогизира и пътува, да се изграждат връзки на приятелство в рамките на онова, което Норберт Елиас1 нарече „процес на цивилизация”, донякъде прекалено обвързван с финансовите потоци, докато всъщност
той надхвърля демаркационните линии, зад които се сражават предмодерните
държави, както и центровете, откъдето се вземат решения. Чрез тези различни
и нови начини на писане на европейската история се стигна до едно първо и
важно заключение: войните между европейците са граждански войни, разпалвани
от Европа на националните държави във вреда на една дълбоко солидарна Европа
в одеянията на политически и военен Арлекин. Европа, която по време на пътуванията си откриват Монтен и Декарт, а не тази Европа, която ни разкриват
1
Норберт Елиас (1897–1990) – немско-британски социолог, едно от водещите имена в историческата социология. Автор на класическото изследване Относно процеса на цивилизация. Социогенетични и психогенетични
изследвания (бълг. изд. София, ИК „Атика”, том 1-2, 2000.) – Б.пр.
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Блез дьо Монлюк2 или Агрипа д’Обинье3.
Може ли да се отиде по-далеч? Може ли да се открои в дългосрочен план една
множествена Европа, имаща призвание към единство и мир, от една друга Европа, която още от края на Средновековието се заблуждава в призванието си,
тъй като всяка от нейните съставни части са поддава на амбицията да осъжда
другите и мечтае да поеме ръководството на „всеобщата монархия”, имперска
амбиция, която нарушава „европейското равновесие”, което винаги трябва да се
възстановява наново между съперничещи държави?

Respublica Christiana
Европа, за която тук става въпрос, е латинска Европа, изникнала изпод развалините на Западната римска империя, благодарение на един толкова силен принцип
на духовно единство, какъвто е Римската църква. Светият престол, с неговите
монашески ордени и учени духовници обаче също бива сполетян от принципа на
разделението и непрестанните конфликти, които раздират варварските кралства и феодални имения, по-скоро или по-отдавна обърнали се към християнството. Европа възниква в един двоен режим на управление: от една страна, в
йерархията на универсален духовен хоризонт – Светият престол в Рим, ръководител на Respublica Christiana, чиито религиозни ордени и епископи, училища и
мисионери се простират отвъд различието на нациите: тези духовници знаят
да четат, пишат и проповядват на латински – универсалния език на Запада;
тяхната крайна цел е вечното спасение на вярващите. От другата страна са
множеството съперничещи си светски държавици, подчинени на краткосрочни
земни цели, на владетели и светски васали, изцяло неграмотни, изцяло войнствени и като такива, приемащи превъзходството на образования и красноречив клир
и на папата, викарий на Христа на земята.
Различието между двата вида власт и тяхното йерархизиране превръща средновековната Римска църква, дълго време носител на писмената култура и на
религиозната сакралност, в цивилизационна сила на варварска Европа, а сетне
и на феодална Европа. Тя е, която облагородява нравите, преподава рицарска
самодисциплина и се опитва да насочи светското единство било към възстановяването на земната Империя по римски, било, по липсата на по-добро, към
обединението на всички европейски нации, за да се покорят Светите земи или
пък за да се кръстосат интересите в изтласкването на общия враг – турчина
или еретика.
Едва ли някога ще съумеем да опишем в пълнота колко плодотворно е било нас
тойничеството на църковната духовна власт и на нейното монашество върху
европейските кралства, както и ролята, която Църквата е изиграла при излизането на Европа от Късното средновековие или по времето на феодална Европа,
2
Блез дьо Монлюк (1500–1577) – френски пълководец, изминал всички стъпки в кариерата от обикновен
войник до маршал на Франция, особено отличил се в т.нар. „религиозни войни” срещу протестантите. – Б.пр.
3

Теодор Агрипа д’Обинье (1552–1630) – френски писател и историк, хугенот, известен с протестантските си
памфлети. – Б.пр.
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на моралното варварство и материалната неразвитост. Цокълът на цивилизована Европа е тук. Грешката на Просвещението е, че отрича тази очевидност
и отказва да признае своя дълг към Църквата.

Съборът в Базел и Respublica litterarum
Краят на феодалното Средновековие настъпва с Голямата схизма, която противопоставя през XIV в. трима или четирима антипапи, което пък компрометира
почти непоправимо духовния авторитет на Светия престол като арбитър, и то
в момент, когато е налице сравнителен прогрес на светската култура. Това е
началото на Италианския ренесанс, века на Петрарка и Бокачо – време, когато
се консолидират и набират сила европейските държави – големи и малки, все
по-ревниви за своята автономия към Светия престол, който дотогава е единствената глава на средновековната Respublica Christiana.
По този начин, макар и твърде дискретно, се формира светската духовна власт,
която малко по малко, в лицето на своите „владетели”, се превръща в наставник, възпитател и преграда пред владетели и монарси. Става дума за непозната
досега духовна власт, която има за свой модел философите и ораторите на
средиземноморската Античност и сама кръщава себе си през 1417 г. Respublica
litterarum. Този латински израз дълго време остава поверителен, не се превежда
и почти не се популяризира на националните езици чак до XVII–XVIII в. Той се
създава по модела на Respublica Christiana – средновековното име на единството
на латинското християнство, а неговата поява е в отговор на тежката криза,
засегнала Светия престол, принципа на това единство.
През тази 1417 г. в Констанц е свикан европейски събор по призива на германския
император Сигизмунд – светски владетел, който иска да сложи край на Голямата
схизма на Запада и на съперничеството между антипапите, суспендиращо върховния принцип за единството на Европа – Светия престол.
Съборът в Констанц е първото от големите събрания за мир, които оттук
насетне, след времена на схизма и война, ще задават ритъма на историята на
модерна Европа. Тези асамблеи са нещо като петвековна прелюдия към сегашните институции и срещи на върха на Европейския съюз, които за съжаление не
са толкова добре изучени и познати на европейците, колкото техните войни и
битки. Съборът в Констанц е едновременно предшественик на реформаторските събори на католическите теолози от XVI в. (като Латеранския събор, свикан
от папа Юлий II, и Тридентския събор, свикан от Павел III), но също така оказва
решаващо влияние и върху редица светски конгреси от XVII–XVIII в., свикани от
воюващи владетели, за да сложат край на продължителни военни конфликти (на
Конгреса във Вестфалия, където се прекратява Тридесетгодишната война; в
Рисвик, където се слага край на войната на Аугсбургската лига; в Утрехт, което позволява на Луи XIV да завърши по достоен начин войната за испанското наследство; на Парижкия конгрес, който през 1763 г., за голям срам на Луи XV, слага край на Седемгодишната война). Тези конгреси проправят пътя на Виенския
конгрес от 1814–1815, който слага край на Наполеоновата епоха, а през ХХ в. – на
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Версайския конгрес от 1918 г., чийто покъртителен неуспех е добре известен.
Конгресът в Локарно от 1924 г., който би трябвало да смекчи грешките от
Версай, има само краткотраен ефект… Ефимерни и често разочароващи, европейските кризисни срещи на върха станаха регулярни и почти сезонни, доколкото
следват работата на Европейската комисия и Европейския парламент, чиито
наднационални компетенции непрестанно се предефинират и легитимират след
Втората световната война чрез серия от договори, подложени на демократично
одобрение от всяка нация, която е страна по договора.

Мирните конгреси (1648–1815)
Така след XVII в. църковните събори биват заменени с конгресите на светски
посланици, натоварени да сложат край на въоръжени конфликти. А техническият
език на схоластическата теология, присъщ за съборите, отстъпва пред гъвкавия и изтънчен език на дипломацията, произлязъл от хуманистичната реторика
и практикуван от посредници, добре познаващи неговите ресурси, както и от
експерти, които са наясно с неговите обрати и възможни изненади. За първи
път след 1648 г. папската дипломация и нейните легати се озовават в изолация.
Дипломатическият персонал на владетелите е част от Републиката на европейската словесност, която в този случай се проявява в цялата си двойственост: като носителка на юридическа и историческа култура, тя по дефиниция
е космополитна и има общ език, ала същевременно всяка от делегациите е в
служба на различните интереси на отделните държави. Светият престол е
маргинализиран, губи своя авторитет на арбитър, както и съхраняваните от
него дългосрочни интереси на европейската Respublica Christiana, на който той
е изразител чак до Голямата схизма през XV в. и от които бива лишен след схизмите с националните Църкви през XVI в.
В Констанц през 1417 г. промяната от събор на теолозите в конгрес на дипломатите все още е в зародиш. Флорентинските хуманисти, дошли заедно с антипапата Йоан XXIII, са поставени в изолация от теолозите. Двадесет години
по-късно (1437 г.), по време на икуменическия Флорентински събор, който си
поставя за цел единението на Латинската църква и Гръцката църква, острите
диспути между римските и византийските теолози вече не възпрепятстват
диалога между латинските и гръцки хуманисти, което дава началото на европейския елинизъм на Ренесанса. Диспутите между теолозите от двете страни
дори довежда до съгласие за обединението на двете Църкви, обявено под новия
купол на Брунелески4 в катедралата на Флоренция, приветствано възторжено и
еуфорично. Но тутакси и в двата лагера – римски и византийски – се отправят
обвинения в предателство, което пък прави невъзможен онзи кръстоносен поход,
който би могъл да спаси Византия, обсадена от турците. Пет века по-късно, по
време на мирните конгреси и споразуменията от Локарно, целящи да гарантират „тридесетгодишен мир в Европа”, началната еуфория във Франция и Германия също е последвана от бурни националистически подозрения, които поставят
4

Филипо Брунелески (1377–1446) – италиански архитект и скулптор, автор на прочутия осмоъгълен купол на
катедралата „Санта Мария дел Фиоре” във Флоренция. – Б.пр.
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под съмнение искреността на основните преговарящи Бриан5 и Щреземан6, ра
зочарование, което павира пътя към рухването на Ваймарската република и към
Втората световна война.
През 1417 г. в Констанц италианският антипапа Йоан XXIII, който вярва, че може
да бъде утвърден от Събора, пристига заедно с плеяда флорентински хуманисти, назначени от него за секретари в Курията. Сред тях са Леонардо Бруни7 и
Поджо Брачолини8. Тези светски книжовници никак не впечатляват теолозите на
Събора, които низвергват Йоан XXIII in praesentia9. Вече безработен дипломат,
Поджо Брачолини е обречен на продължителен отдих и преди да се завърне в
Италия, се отдава в манастирските библиотеки в Швейцария и Елзас на най-тачения от хуманистите спорт – лов на каролингски ръкописи на античните текстове, липсващи в италианските библиотеки. Неговата реколта е била наистина богата, доколкото между другото открива в библиотеката на абатството в
Санкт Гален пълния текст на Institutio oratoria на Квинтилиан10. Той праща копие
от тези съкровища във Флоренция и от името на общността на италианските
хуманисти получава поздравление от младия венециански аристократ Франческо
Барбаро11, който тогава завършва хуманитарното си образование в тосканската столица. Самото послание на благодарност и възхвала, написано на класически латински, а не на схоластическия латинския на духовенството, напълно
компенсира провала на Брачолини като дипломат, защото му носи филологическа
слава. Ключовото слово от възхвалата е Respublica litterarum, разбирано в двоен
смисъл: като общо литературно антично наследство, наследство на цяла модерна Европа, значително разширено не само с придобивките на флорентинеца
Брачолини, но и чрез всичко онова, което книжовници събират и публикуват, за
да може да се намери и преоткрие това културно наследство на Европа. В този
смисъл Respublica litteraria изобщо не се противопоставя на Respublica Christianа;
тя просто прелива свежа кръв, обновява и цивилизова това наследство, вкарвайки християнството в школата на гръко-римската Античност, на нейното
красноречие, изкуство, текстове и оригинални паметници, дълго време разпилени, забравени или повредени. Както Сократ навремето сваля философията
от небето на земята, така и хуманистите от Републиката на словесността
изваждат античното знание и мъдрост на светло, изтръгвайки модерната християнска словесност от готическото и средновековно варварство, и я връщат
към humanitas (хуманизма), urbanitas (градското начало), а също и към civilitas
(гражданското), тоест към античната държава.
5

Аристид Бриан (1862–1932) – френски политик и първи дипломат на Франция в периода 1925–1932 г. Носител на Нобеловата награда за мир за 1926 г. заедно с Густав Щреземан заради гаранционния „мирен пакт”
в Локарно, гарантиращ Версайския договор. – Б.пр.
6
Густав Щреземан (1879–1929) – германски политик, министър на външните работи (1923–1929) по време
на Ваймарската република, Нобелов лауреат за мир (1926). – Б.пр.
7

Леонардо Бруни (1370–1444) – канцлер на Флоренция, хуманист и преводач, един от първите ренесансови
историци. – Б.пр.
8

Поджо Брачолини (1380–1459) – италиански хуманист, писател и коментатор на антични ръкописи. – Б.пр.

9

„В негово присъствие” (лат.) – Б.пр.

10

Квинтилиан (35–96 сл.Хр.) – прочут римски ретор, чийто шедьовър е Institutio oratoria (Обучение на оратора). – Б.пр.
11

Франческо Барбаро (1390–1454) – италиански политик, дипломат и хуманист, родом от Венеция. – Б.пр.
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По своя стил, както и по възхвалата на своя адресат, писмото на Барбаро напълно отхвърля езика на теологическия диспут; то приписва на филологията и
на красноречието отговорност за тълкуването на общото антично благо, възстановено из цяла модерна и християнска Европа. В лицето на Поджо Брачолини
писмото отдава дължимото на просветителя на модерните държави и техните
ръководители. Антипапата Йоан XXIII много по-ясно от низвергналите го теолози
проумява в каква степен Светият престол (глава на Вселенската църква, но и
на земна държава), се нуждае от тези посредници между преоткритото антично
знание и политическия и дипломатическия живот на модерното християнство.
Папите през XV в. – от Мартин V насетне – на които Съборът в Констанц гарантира нормална приемственост, подобно на останалите италиански владетели,
се заобикалят със светски хуманисти и духовници, формирани в школата на хуманизма. Мнозина от тези папи дори се превръщат в меценати, а пък владетелите, просветени от Respublica litterarum, съзират в нея някаква втора младост на
Respublica Christiana, където предчувствието за християнството се открива в
мъдростта, науките и изкуствата на Античността. Чрез умело дипломатическо
равновесие сред съставляващите я държави Италия съумява да се превърне в
школата на хуманизма в Европа, където прииждат германци, англичани, фламандци, французи, унгарци. Тази школа обаче бива съсипана през 1494 г. от Шарл VIII
и френската феодална армия, квалифицирана като „варварска” както от неаполитанеца Понтано12, така и от флорентинеца Макиавели, която обаче завзема
Италия, без да срещне сериозна съпротива от севера до юга на полуострова.

Иренизмът13 на Еразъм, национализмът на Макиавели
През целия този дълъг период на крехък мир в Италия, в севера на Европа започват да набират сила държави от друг вид, които ненадейно откриват в лицето на дестабилизираната от френското нашествие Италия едно от своите
предпочитани бойни полета. Повечето от тези северни държави се намират в
схизма – англиканска, лутеранска, калвинистка, което е удобен повод за пълна
еманципация от римската Respublica Christiana. В началото на XVI в. политическата и религиозна карта на Европа е хаотична: опустошена Италия става
плячка на чужди нашественици, християнска Европа безвъзвратно се е пропукала, а големите съперничещи си държави, взаимно обвиняващи се в домогвания към
„всеобща монархия”, се впускат в поредица от военни действия, водени най-вече
на италианска земя. Изправени пред това трагично политическо и религиозно
разпокъсване, двама хуманисти публично заемат позиция. Единият от тях е
Макиавели, който през 1513 г. влиза в ролята на съветник на могъщата фамилия Медичи, а другият е Еразъм, назначен през 1517 г. за съветник на бъдещия
император Карл V14. Единият от тях пише на майчиния си тоскански език Владетелят, който се разпространява на ръкопис из Италия и ще бъде публикуван
12
Джовани Понтано (1429–1503) – изтъкнат италиански хуманист и политик, класик на ренесансовата латинска поезия. – Б.пр.
13

Иренизъм (от гр. ейрене – мир) – направление в християнската теология, свързано с идеята за помирение
и диалог между Църквите, за чийто създател се смята Еразъм Ротердамски. – Б.пр.

14

Карл V (1500–1558) е император на Свещената римска империя от 1519 до 1556 г., преди това крал на
Испания под името Карлос I Испански (1516–1556). – Б. пр.
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едва през 1532 г. в Англия. Другият създава на универсалния език на Respublica
litterarum – латинския – своята Жалба по мира и я публикува месец преди свикването на среща на владетелите през 1517 г. в Камбре, където бива подписан
договор между Франсоа I15, Карл V и император Максимилиан16.
Текстовете на Макиавели и Еразъм си остават и до днес голяма класика на
европейската мисъл по въпросите на войната и мира. През 1517 г. Еразъм е
вече много известен, хората, с които води кореспонденция из цяла Европа, го
определят като princeps Respublicae litterarum (властител на Републиката на словесността). През 1513 г. Макиавели е само дипломат в немилост, почти непоз
нат извън Италия. Току-що е публикувал, отново на тоскански, своя коментар
към първите десет книги от Историята на Тит Ливий. Еразъм, от своя страна, е учен издател, екзегет на Новия завет и на отците на Църквата, автор
на европейски бестселъри като Пословици (Adagia), Домашни беседи (Colloquia),
Възхвала на лудостта. Общото за тези хуманисти е, че и двамата са изключителни реторици, виртуози в множество литературни жанрове, ала единият
на международния латински на хуманистите, а другият на националния език на
италианските хуманисти – тосканския на Данте, Петрарка и Бокачо. Единият,
космополитът Еразъм, съветник проформа на бъдещия император Карл V, е силно
загрижен от религиозните и политически различия, които са на път да съсипят
единството на християнска Европа и да компрометират нейния „цивилизационен
процес”. Ето защо той проповядва евангелско християнство, завръщащо се към
своите най-чисти източници, което трябва да надмогне теологическите диспути между Рим и схизматиците. Другият, Макиавели, разочарован от италианската и флорентинска неспособност да се прогонят чуждите нашественици и
очарован от мощта на античния Рим, решава да доразвие италианския хуманизъм по примера на античния гений, с политическа роля и предвидливост, които
да са на висотата на неговата културна изтънченост, нещо, което сериозно е
липсвало дотогава. Възгледите на двамата мъже към едно и също историческо
смутно време са непримирими помежду си.
В Querela pacis (Жалба по мира) Еразъм отправя патетичен призив към папа
Лъв Х и светските владетели в Европа да сложат с общи усилия край на един
чудовищен парадокс, описан от него в следните два термина: от едната страна е човешката природа, човешкият разум, историческият опит, но над всичко
е Евангелието, предписващо на европейците мир, който е висше и абсолютно
благо; от другата страна е войната и нейният ад, които разпалват ярост сред
християните, миряни и духовници, за да се стигне дотам християнските нации
да са разединени в името на един и същи Бог на мира. Резултат от този парадокс са варварските отживелици на културата на феодалната война, подкрепяна
с августинистката доктрина на „справедливата война”, ползваща се с авторитет сред всички теолози (впрочем и до днес запазила своята сила), с чието
опровергаване се заема Еразъм, издател и екзегет на Новия завет. Той проповядва „евангелски иренизъм” и второ покръстване на Европа от един Христос,
15

Франсоа I (1494–1547) – крал на Франция (1515–1547). – Б. пр.

16

Максимилиан I (1459–1519) е ерцхерцог на Австрия (1493–1519) и император на Свещената римска империя от (1508–1519) от династията на Хабсбургите. – Б. пр.

20

2010 / брой 9 (56)

Владетел на мира. Тази красноречива пацифистка проповед (преоткрита, както
споменах, в Европа през 1918 г.) намира силен отзвук в рамките на френско-германския договор от Камбре, който прикрива проекта за подялбата на Италия
между Франция и Свещената римска империя, особено в еуфорията, създадена на
следващата година от договора за вечен и всеобщ мир между Франция и Англия,
подписан от Франсоа I и Хенри III. Друга димна завеса пък скрива бъдещото англо-германско сближаване и подготовката за разчистването на сметките между Карл V и Франсоа I заради контрола над богатото миланско херцогство. Властителят на Respublicae litterarum обаче е дори по-слабо чут, отколкото папата.
Владетелят на Макиавели се обръща косвено към папа Лъв Х Медичи и пряко към
неговото семейство, поело властта във Флоренция. Той иска да ги убеди, по
подобие на успешните методи, използвани в античния Рим, в необходимостта
от създаването около Флоренция и папската държава (и двете под властта на
Медичите) на система от съюзи, които да предоставят на Италия от епохата
на хуманизма политически и военни средства, за да може да прогони чужденците
и в дългосрочен план да създаде около това твърдо ядро в Европа цивилизована
империя в постоянна експанзия. Аргументацията се изгражда около две понятия:
„Фортуна” (Съдба) и „Сила” (Virtu). За да се овладее изменчивата подлунна Фортуна, е необходимо хуманната сила на Владетеля да съумее да се възползва от
сгодния случай. Това може да стане по два начина: по метода на бавното благоразумие на Фабий Кунктатор, който така надделява над Ханибал, или по метода на
пророческото буйство на Сципион Африкански, следван в по-ново време от папа
Юлий II. В моменти на най-голяма криза, какъвто повече от всякога е бил случаят
на XVI в., вторият метод, този на дързостта, изглежда, че надделява. Той предполага прибягването до силата и до войната, както и до коварството. Ето защо
Макиавели от все сърце призовава за превъоръжаването на Италия от страна на
Владетеля, нещо, за което той настоява по патетичен начин на финала на своята творба, трептяща от патриотизъм, насочен към всички италианци. В крайна
сметка Макиавели не бива чут в по-голяма степен от Еразъм, с изключение на
малък кръг от хора около Козмо I, който създава Великото херцогство на Тоскана,
както и от папа Павел III Фарнезе, чиято фамилия създава Великото херцогство
на Парма. В дългосрочен план всичко ще се развие по съвсем различен начин.

1918–1939 – развръзката
От едната крайност в другата: от мистическия и евангелски пацифизъм на
Еразъм към политическия и военен децизионизъм17 на Макиавели – между това
се колебаят както властителите от Respublica litterarum, така и владетелите
на европейските държави. От страната на Еразъм се нареждат Фенелон, абат
дьо Сен-Пиер, Кант, Ромен Ролан, Стефан Цвайг, включително и цар Александър I
и баронеса Крюденер18, вдъхновители на Свещения съюз19. Множество частни
17
Децизионизъм (от лат. „decisio”, решение) – „теория за решенията” като фундаментален момент от политическата теория, разработена от Карл Шмит, за чийто основоположник се смята Макиавели. – Б.пр.
18
Баронеса Варвара Юлия Крюденер (1764–1824) – руска аристократка, авторка на романи, обявила себе
си за пророчица. Твърди, се, че тя подсказала на Александър I идеята за Свещения съюз. – Б.пр.
19

Свещеният съюз – консервативен съюз между Русия, Прусия и Австрия, създаден с цел да закрепи установения на Виенския конгрес (1815) световен ред. – Б.пр.
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инициативи между 1918 и 1933 г. се опитват да създадат европейски патриотизъм чрез множество срещи между учени, бизнесмени и различни хора на перото,
ангажирани в неотдавнашния световен конфликт. Обществото на народите се
развива и като организация за интелектуално сътрудничество, където хора
като Пол Валери20 и Гилбърт Мъри21 се изявяват усърдно и се открояват със
своя изключителен интелект. След 1933 г. иренизмът и култивираното слово
на Respublica litterarum вече не намират никакъв отзвук, а техният авторитет
не се ползва с по-голяма тежест, отколкото начинанието на папа Бенедикт
XV от 1917 г., когато Светият отец дръзва да предложи спиране на бойните
действия и компромис между двете коалиции. След 1933 г. всеки пацифизъм бива
заподозрян в страхливост, ако не и в колаборационизъм с „диваците” в Берлин
или Москва, а всички жестове на милитаристкия национализъм, от своя страна,
рискуват да прераснат в неблагоразумна провокация, способна да отприщи втори световен конфликт, от който всички се опасяват, без никой обаче да може да
предвиди същинските измерения на апокалиптичния земетръс.
От страната на Макиавели пък се нареждат якобинците, Наполеон, Бисмарк,
Морас, Мусолини, Карл Шмит, Хитлер и Сталин. Но най-често, чак до 1914 г.,
Respublica litterarum и ръководителите на европейските държави (както при Стария режим, така и след 1789 г.) са предпочитали един среден и прагматичен път,
който да комбинира или редува дързост и предпазливост, soft и hard power22,
както се казва днес. Една Европа на Духа като истинска Пенелопа изважда
от мрака онова, което съперничещите си държави-нации бяха разпокъсали и
унищожили посред бял ден. Старите династии и аристокрацията компенсираха своята феодална горделивост и насилие с понятието чест. Изкуствата на
мира – поезия, роман, театър, музика, живопис, скулптура, архитектура, доведоха
до развитието на различни стилове, принос за които има цяла Европа. Техните
шедьоври, обект на всеобщото възхищение на европейците, се вляха в общото
културно наследство и се превърнаха в най-добрите посланици на различните
нации. Науките и техниката отбелязаха прогрес чрез сътрудничеството и кооперирането на лабораториите и работилниците на всички европейски нации.
Средновековната Respublica Christiana последователно изнамира стиловете на
готиката и на пламтящата готика, а папството съдейства за развитието на
университетите. Respublica litterarum след XIV в. извършва в Италия на хуманистите завръщане към Античността, повторено скоро след това от цяла Европа,
която съзира в него нов образователен метод, извършил чудеса чак до наши дни.
Латинска Европа, обединена от папския Рим и паметта за Рим на поетите и
артистите, разпокъсана впоследствие на множеството държави-нации, всяка
от които бленува да се наложи като новия имперски Рим, подготвя генеалогията
на сегашния Европейски съюз. Генеалогия, която не се разбира, нито се познава
добре и жестоко липсва в нашето възприятие за Европейския съюз. Още повече
че и ЕС съвсем не е наясно със собственото си родословие, което би му придало
20

Пол Валери (1871–1945) – френски поет и есеист, един от емблематичните европейски интелектуалци. –
Б.пр.

21

Гилбърт Мъри (1866–1957) – британски класически филолог, известен изследовател на антична Гърция и
ангажиран интелектуалец. – Б.пр.

22

„Меката и твърдата сила” (англ.) – Б.пр.
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далеч по-различен авторитет и автономия, отколкото на изменчивите и свенливи бюрокрации на Обществото на народите и Организацията на обединените
нации. Като заключение и отправна точка на славна европейска история, проектът би следвало да се възприема едновременно като събор и конгрес, постоянно заседаващи на Стария континент: федерална власт, която мъдро бди над
вътрешния мир в Европа, но също така и престижна и щедра духовна власт в
постоянен диалог с мъдростта на старите цивилизации на Средиземноморието,
Азия, Близкият изток и Африка.
В периода между двете войни (1918–1939) духът на Еразъм като че ли надмогва
този на Макиавели, поне на Конгреса в Локарно, където френското Ке д’Oрсе е
населено с хора на перото като Жан Жироду23, автора на Зигфрид. На 10 септември 1926 г. Аристид Бриан заявява пред Обществото на народите, което е
последното преображение във времето на класическите мирни конгреси: „Дойде
краят на скръбните и кървави срещи между Германия и Франция, с които са изцапани всички страници на Историята. Дойде краят на дългите траурни воали
над нашите страдания, които не утешаваха никого. Стига войни, стига кървави
и брутални решения на нашите разпри. Не че те са изчезнали, ала вече съдникът
е този, който ще отсъжда по право. Нека пушките, картечниците и оръдията
отстъпят пред помирението, арбитража и мира!”.

От Аристид Бриан към основателите на обединена Европа
Този акт на вяра обаче е жестоко опроверган от най-жестоката световна война.
И все пак в днешна мирна Европа той отеква като пророчество, което Жан Моне,
Робер Шуман и основателите на Европа, оставайки верни на казаното от Бриан
през 1926 г., осъществяват през 50-те години. Ние се наслаждаваме на мира и на
известен просперитет, но го дължим в крайна сметка на стореното през вековете от хуманистите – духовници и миряни, философи и поети, художници и дипломати, които са съумели, отвъд всякакви граници, езици и възгледи на воюващите
държави-нации, да противостоят на заслепението на народите и на цинизма на
техните ръководители. Под Европа на държавите-нации, най-сетне обединена от
обща воля за мир, се крият дълбоките корени на една Европа на Духа.
Ала защо тези корени си остават скрити? От тези корени би трябвало да
поникват вечнозелените клони, които вече не носят раните на войната. Защо
става така, че Европа на Духа е само забравен или пренебрегнат спомен? И не
би ли трябвало да положим усилия, за да не се окажем в ролята на разглезени и
безпаметни деца, на които мирът е бил предоставен даром от толкова поколения гении и с цената на неописуеми жертви.
Превод от френски: Тони Николов

23

Жан Жироду (1882–1944) – френски драматург, есеист и дипломат. – Б.пр.
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Завършва СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Молекулярна биология” и работи като специалист биолог в Института по молекулярна биология и в Института по клетъчна биология и
морфология към БАН. От 1989 г. е член на „Екогласност” и СДС. Избран е за депутат от СДС
в 36, 37, 38, 39 и 40-ото народно събрание. През
1992–2005 г. е член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), бил е неин вицепрезидент в периода 1998–2000 г. и зам.-председател на групата на ЕНП в ПАСЕ (1997–2005).
В периода 1997–2001 г. е ръководител на българската делегация в
ПАСЕ, зам.-председател на Комисията по политическите въпроси на
Асамблеята (1999–2001 и 2005 г.). Награден е с медала „За заслуги”
на ПАСЕ (2006). Избран е за народен представител от Синята коалиция в 41-вото народно дъбрание през юли 2009 г. От септември 2009
г. е заместник-ръководител на Българската парламентарна делегация
в ПАСЕ. През октомври 2009 г. отново е избран за вицепрезидент на
парламентарната група на Европейската народна партия (християндемократи) в ПАСЕ.

Християните не мразят
грешника, а греха
С Лъчезар Тошев, депутат от Синята коалиция, разговаря
Тони Николов

Г-н Тошев, двадесет години след демократичните промени в България се
оказа, че свещеници – жертви на комунистическите репресии, нямат съдебна реабилитация. Бихте ли обяснили причините за това? И може ли да
се приеме, че след внесените от вас поправки в Закона за политическа и
гражданска реабилитация на репресирани лица и решението на Народното
събрание от 28 юли 2010 г. вече е отдадено дължимото към паметта на
репресираните православни и католически свещеници, както и на осъдените
протестантски пастори?
Този закон беше гласуван първоначално от Великото народно събрание, а след
това поправян и допълван няколко пъти. Неговата цел беше да се постигне национално помирение. Репресираните обаче остават неудовлетворени. Според
мен причината е, че нямаше наказание за извършителите на престъпленията на
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комунистическия режим.
Последната поправка целеше реабилитация на няколко фрапантни случая, в които
са репресирани духовници и миряни. Едното е гледаното от тринадесетчленен
състав дело №3 на т.нар. Народен съд, по което са осъдени трима православни архимандрити и един журналист заради това, че са заявили през 1943 г., че
убийствата на полските офицери в Катин и на още няколко места са извършени
от съветските власти през 1940 г. Най-тежко е пострадал архимандрит Николай, по–късно ръкоположен като Макариополски епископ. Той е един от най-видните български богослови. Бил е ректор на Духовната академия. Архимандрит
Йосиф пък по-късно става ректор на Семинарията в Пловдив. Това, което са
заявили през 1943 г. обаче, е истината и тя е доказана с множество документи.
Затова беше редно да бъдат реабилитирани.
По напълно монтирания процес срещу католиците от 1952 г. са осъдени 41
лица от които 4 екзекутирани. Осъдените на смърт бяха обявени от папа Йоан
Павел II за блажени и мъченици за вярата, беше им издигнат паметник, бяха
почетени от над 1 милиард католици по света, но у нас не бяха реабилитирани
до тази година. Трима от тях нямаха и роднини, които да подадат искане за
реабилитация. И те оставаха нереабилитирани. Това беше абсурдно положение.
Затова трябваше да се предприемат стъпки за реабилитацията им по закон. И
това стана.
Третата група реабилитирани бяха протестантски пастори, осъдени през
1949 г. по две свързани дела. Намери се решение на ЦК на БКП с инструкция кои
да бъдат обвинени, в какво точно, кой да е прокурор и съдия, какви да са присъдите. Дори обвинителният акт и присъдата е трябвало предварително да се
съгласуват с ЦК, преди да бъдат внесени. Напълно монтиран процес. Беше редно
да бъдат реабилитирани и тези лица.
Освен това със закона реабилитирахме жертвите на репресии от 9 до 12 септември 1944 г., които оставаха досега нереабилитирани поради спорове между
БСП и останалите политически сили в Народното събрание. Досега всички опити за реабилитация пропадаха. Най-после постигнахме успех и по този въпрос.
Що се отнася до осъдените духовни лица по време на комунистическия режим,
за съжаление не всички са реабилитирани. Има над 100 православни свещеници,
осъдени от т.нар. Народен съд, чиито присъди не са отменени със закон. Част
от присъдите са отменени по съдебен ред до края на 1999 г., когато със закон
се преустанови възможността за преглед по реда на надзора.
Имаме ли вече открит достъп до миналото от времето на комунизма, за
да можем да напишем историята за Църквите и тоталитаризма? И не са
ли наложителни още законодателни промени с оглед на някои недомислици?
Не е ли редно да има достъп до досиетата на починали духовници монаси,
които обяснимо нямат наследници и по този начин остават недостъпни за
изследователите?
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Възможно е! Освен това, ако има досиета, за каквито говорите, те не са тайна. По смисъла на закона те не се обявяват. Но всеки изследовател може да се
обърне към Комисията по досиетата за своята работа и може да получи достъп
и до тези документи. Партийният архив на комунистическата партия е вече
публичен. Намира се в Държавния архив. Стига да има желание, могат да се
открият много интересни неща там. Но това е „египетски труд”, тъй като документите са твърде много. Затова няма много желаещи да се ровят в архива.
В момента в българското общество се води дискусия по въвеждането и
преподаването на религия в училище като задължителен предмет. Каква е
вашата гледна точка и кой от възможните варианти за съвместяването
на вяра и светско образование ви се струва най-приемлив?
Идеята за въвеждане на предмет „Религия” в училищата винаги поражда спорове в обществото за това нужен ли е този предмет, как да бъде въведен, има
ли ресурс за въвеждането му. Дискусията се води от години. Бях внесъл такъв
закон миналата година, но при гласуването той събра по-малко от десет гласа
в пленарната зала. Първоначална цел на образованието е било познанието – събирането на знания. Океанът от информация, който се появява постепенно, е
направил невъзможно събирането на цялата информация чрез образованието и
тогава целта се е преформулирала – създаване на навици и умения за боравене
с информацията при необходимост. Днес, когато обществото стана мултикултурно, най-важно е умението да живеем заедно в такова общество и да се
обединяваме около общи цели, за да успяваме. Моралните ценности на обществото са нещо невидимо, но те са всичко, на което то се крепи. Без тях обществото би се разпаднало. Тези ценности дава религиозната етика. Ето защо
такъв предмет е от най-голямо значение – особено днес, когато обществото
губи своите морални устои. Религиозната етика извежда своята легитимност
от познанието за Бога за разлика от антропоцентричните философии, които,
бидейки атеистични, имат проблем със своята легитимност. Защо доброто е
добро, а злото е зло? – отговорът е фундаментът, на който се гради общественият морал и се определят правилата в обществото. (Логиката на Петкан
от Робинзон Крузо, когато той дефинира, че „лошо е, когато някой изяде Петкан,
а добро – когато Петкан изяде някого” – е един добър пример за егоцентричния
модел, към който неудържимо се плъзга и нашето общество – и който може да
бъде променен само чрез религиозно възпитание). Вярата, че Бог е създал всички нас, води до разбирането, че всички хора са братя. Те са създадени от Бог
и са братя помежду си, следователно имат равни права (естествени права) и
са свободни личности. Различието – етническо и културно – е нормално. То е
уважение спрямо Божията воля. Освен това зачитането на правото на свободен избор е в сърцевината на православието. Ето как теоцентричният модел
се оказва много по-хуманен от атеистичния. Православният писател и светец
авва Доротей, който е живял през VI век, пише в своето Шесто слово, че ако си
представим хората в окръжност с център Бог, колкото те се приближават един
към друг, толкова са по-близо до Бога, и съответно колкото по-близо те са до
Бога, толкова повече стават близки един до друг. Личната отговорност (като
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морална категория) също е заложена отдавна. Когато Моисей слязъл от планината Хорив със скрижалите, на които Бог е написал Десетте заповеди, видял, че
неговите сънародници са издигнали златен телец – идол, под чието лидерство
да продължат. Така друг щял да решава вместо тях. Тяхната роля била само да
следват. Те не са искали да поемат своята отговорност в рамките на закона.
Увлечения по служение на „златния телец” е имало и има често в човешката
история. Едноличните лидерски модели всъщност са тъкмо такова служение на
„златния телец”. И винаги завършват зле. Логично, тъжно, но не незаслужено.
Истинска общност не може да се създаде без активно лично участие и поемане
на отговорност от всеки.
Няма ли да се раздели по религиозен признак нашето обществото чрез въвеждане на този допълнителен час в седмичната училищна програма?
Не смятам така. Ето примера на някогашния Пловдивски митрополит Кирил,
прескочил оградата на училището, в което били събрани за депортация евреи,
чиято вяра е различна, с думите, че ако те бъдат депортирани, той ще замине
с тях. Така депортацията е била спряна. Или акцията против депортацията
на евреите на 24 май 1943 г. на екзарх Стефан. Уникален факт за времето на
Холокоста, без прецедент в Европа. Такава позиция тогава съвсем не е била
безопасна, нито защитата на друговерците е била теоретична – тя е била риск
за собствения им живот. Всички депутатите от мнозинството през 1943 г.,
присъединили се към подписката на Димитър Пешев за отмяна депортацията на
евреите, са били православни християни. Те са спасили иноверци, защото са приемали като абсолютно незаконно някой да бъде преследван заради своя произход
и вяра. Ето един достоен пример за православна етика. Също такъв пример за
солидарност и милосърдие, независимо от вярата на другите, е приемането на
друговерците арменци, бежанци от Турция.
Обучението, за което спорим, ще си остане светско. То ще даде познание за вярата, а не вяра. Преподавателите ще са светски лица. А вярата се практикува
не в училището, а в църквата.
Какво мислите по една друга особено актуална напоследък тема – въпроса
за религиозните символи и по-специално ислямските забрадки в училище?
В Резолюция 1743/2010 г. на ПАСЕ относно исляма, ислямизма и ислямофобията, в
чието приемане участвах, е посочено, че „бурка” и „никаб” (два вида облекла със
забрадки, покриващи изцяло лицето), които се носят от мюсюлманите в някои
страни, не могат да се носят от служители, чиято функция изисква религиозна
неутралност, а също така и когато съображения за сигурност налагат да не
се използват облекла, закриващи лицето. Разбира се, в джамиите по време на
практикуване на религиозния култ това ограничение не важи. А що се отнася до
ислямофобията, това е нещо, на което трябва да се противопоставим, ако не
искаме да се сблъскаме след време с породена от нея християнофобия. Свободният избор на религия трябва да се уважава.
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Бурният прогрес на биологията и медицината изправят съвременното общество и особено християните пред предизвикателствата на биоетиката. Като биолог по образование и депутат от християндемократическата
Синя коалиция, смятате ли, че актуалното законодателство отговаря на
предизвикателства като клонирането на ембриони, генетичномодифицираните организми и т.н.?
Биоетиката е важна за християндемократите, защото тя е свързана с разбирането за личността на човека и човешкото достойнство. Това е от фундаментално значение за обществото. Като депутат успях да въведа някои биоетични елементи в нашето законодателство. Информацията за човешкия геном в
България се третира като лична информация и се защитава не само от Закона
за здравето, но и от Закона за защита на личната информация. Това беше мое
предложение, прието от 39-ото Народно събрание. Така след САЩ България стана втората страна с такава разпоредба. Това практически съвпадна с цялостното разчитане на човешкия геном и въпросът е актуален. Що се отнася до
отказа на представители на някои секти да приемат определено лечение, това
е тяхно право спрямо тях самите, но не и по отношение на децата им. По мое
предложение се прие статутът на т.нар. субституирано съгласие в Закона за
здравето – тоест съгласие по заместване. Когато лечението е жизненоважно
за детето, не родителят, не и лекуващият лекар, а директорът на болницата
дава съгласие за прилагане на съответното лечение. Така е, защото правото на
живот има приоритет над правото на вероизповедание.
Преборих се за въвеждане на информирано съгласие при донорството в процеса
на трансплантации, а не за прилагането на съгласие по предположение (когато
се отчита кои са несъгласни, а за другите се приема, че са съгласни да станат
донори). За съжаление през 2006 г. 40-ото Народно събрание обърна системата
в съгласие по презумпция. Сега отново правя опит да подновя дискусиите по
темата чрез внесен законопроект в полза на информираното съгласие, което е
в съответствие с принципа за защита на човешкото достойнство. Преборих
се евтаназията в България да е криминализирана и е така и досега. Клонирането на хора също е забранено. По този въпрос, както и по повечето от другите
въпроси, имахме еднакво становище с д-р Атанас Щерев от НДСВ, който тогава беше председател на здравната комисия в парламента. Първоначално той
застъпваше становище в полза на съгласие по презумпция, но след дебатите и
като отчете общественото мнение, прие моето предложение.
На току-що завършилата сесия на ПАСЕ имаше остър сблъсък по въпроса за
абортите между групата на ЕНП и групата на социалистите. Абортът не е
средство за семейно планиране. Има контрацепция например. Ето защо той
трябва да се практикува само когато е крайно необходимо. Не може да се
практикува аборт, ако родителите искат дете от единия пол, а не от другия
например. Дебатите бяха за това дали трябва да се наказват лекари, които
по етични причини отказват да извършват аборти, за които няма медицински
причини. ЕНП спечели всички гласувания по Резолюция 1763/2010, защитавайки
принципите си.
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Съществува ли според вас ясно изразен профил на българската християндемокрация? СДС, ДСБ и управляващата партия ГЕРБ са членове на ЕНП, но
няма ли дефицит на ценностен дебат в българската политика?
Намирам този въпрос за много важен. Смятам, че дебатите по тази тема са
свързани именно с основите на обществото, с разбирането за правата на човека, които произтичат от самата човешка природа. От това, че си човек. Че си
субект, а не обект на обществените отношения. Че от теб зависи. За съжаление в България това се смята за нещо отвлечено, абстрактно, нещо, което не
е важно. От друга страна, хората следят дебатите по тези теми. При проучванията на НЦИОМ например се забелязва, че между 50 и 60% от българските
граждани подкрепят донорството да се отчита с информирано съгласие, а не с
презумпция за съгласие. 97% са против култивиране на ГМО. Има съпротива против промяната на основите на обществото на нашия свят. Затова е полезно
такива теми да се дебатират при всеки възможен случай.
Вие сте едно от най-утвърдените лица в българския парламентарен живот,
депутат сте в шест последователни парламента от СДС. Къде виждате
пресечната точка между християнството и политиката?
Свързано е с позициите, които се заемат. Дали те съответстват на това, в
което вярваш. Нормално е да има различни мнения, което е основата на свободата. Християните не мразят грешника, а греха! Това бих искал да подчертая. Отстояването на категорична позиция не означава омраза към мислещия различно.
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Теодора Карамелска

Да се проповядва с радост
През 1933 г. 27-годишният лутерански богослов Дитрих Бонхьофер посвещава лекционния си курс в Берлинския университет на основния христологичен въпрос: „Кой е Онзи, който ме среща като Господ?”. Изхождайки от разбирането, че
Христос е настоящ „тук и сега”, Бонхьофер акцентира найвече върху „мястото” на Неговото присъствие: Христос е
в Църквата в три отношения – като Слово, като тайнство
и като общност. Той е настоящ „за мен” (pro me) и същевременно „за нас” (pro nobis). В записките си от затвора,
където попада през 1943 г. заради участие в съпротивата
срещу националсоциалистическия режим, а на 9 април 1945
г. е екзекутиран чрез обесване, Бонхьофер добавя: „Христос
е и „за другите” (pro aliis).
Своето христологично схващане Бонхьофер развива не само
в лекционни курсове, доклади и есета, но и в поредица проповеди, които държи през годините на служението си като
протестантски пастор. Той настоява на умението да се
Дитрих Бонхьофер
говори за вярата с viva vox Christi1 (жив глас Христов) и
поставя особен акцент върху проповедта като онази част от благовестието,
в която Словото стига до християните като реч, а не само като тайнство2.
Всяка проповед трябва да носи посланието на Христа, да изразява същността
на Църквата като Църква, следваща Христос, да бъде конкретна, защото в нея
наистина Бог има думата. В Библията Бог се обръща към нас и свидетелства с
всеки стих – независимо кой откъс тълкуваме, независимо дали ще го подберем
сами, или ще следваме църковното предписание. Проповедта трябва да бъде
достоверна, богословски обоснована, но без нездрав ригоризъм, защото не бива
да забравяме, че не ние, а Бог задава образа на човека. Нейната задача е да разкрива какво казват библейските текстове за Бога, за човека, за отношението
на Бога към мен. Не на последно място, освен да поучава, тя трябва да вълнува
и радва. Трите проповеди върху прошката, предателството на Иуда и победата на Христос над смъртта, както и размишлението върху 118 псалом, което
Бонхьофер определя като „венец” на своя богословски живот, изразяват именно
неговото убеждение, че „най-добре е да се проповядва с радост”.

1

Bethge, Eberhard, Dietrich Bonhoeffer. Theologe. Christ. Zeitgenosse. München 1967, стр. 506-508.

2

Bonhoeffer, Dietrich, „Vorlesung über Homiletik”, in: Auswahl. Bd. 2: Gegewart und Zukunft der Kirche (1933–
1935), Gütersloh 2006, стр. 171 и сл. Подбраните тук текстове са от това издание на Избрани съчинения в 6
тома със съставители Кристиан Гремелс и Волфганг Хубер.
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Дитрих Бонхьофер

Проповеди
Проповед върху Евангелие от Матея 18:21-35
Семинария Финкенвалде, предпоследна неделя от църковната година, 17 ноември 1935 г.
Тогава Петър се приближи до Него и рече: Господи, колко пъти да прощавам на
брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли? Иисус му отговаря:
не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем.
Нека в началото на нашата проповед се запитаме дали все пак наистина не поз
наваме човек от обкръжението, семейството и приятелския си кръг, комуто не
сме простили нещо, с което той е съгрешил спрямо нас; човек, с когото се сме
разделили гневно или пък без открит сблъсък, но с тихо огорчение, мислейки: не
мога повече да издържам това, не искам да имам вече нищо общо с този човек.
Или сме толкова незаинтересовани, че да речем: „не познавам такъв човек”?
Толкова ли са ни безразлични другите, че изобщо нехаем в мир ли сме с тях или
не? Няма ли един след друг те да станат и да ни обвинят: с мен се раздели с
вражда – не можеше да ме понасяш – ти разруши близостта помежду ни – не
ти бях симпатичен и ти се отвърна от мен – веднъж само те оскърбих и ти ме
изостави – нараних честта ти и ти скъса с мен – и аз не успях да те открия
отново – често те търсих, а ти ме избягваше – не си казахме нищо откровено,
а аз не исках нищо повече от теб освен твоята прошка и сега те обвинявам –
не ме ли помниш? Дали в този час няма да оживеят имена, за които почти не
се сещаме, имена на много наранени, отблъснати, бедни души, чиито грехове
не можем да простим. И сред тях навярно ще има добър приятел, брат, някой
родител?
Един-единствен силен, застрашителен, ужасяващ глас ще се извиси срещу нас в
този час: ти беше суров човек – цялата ти приветливост не струва нищо, ти
беше суров и горд, студен като камък, не се погрижи за никого от нас, всички ти
бяхме безразлични и омразни, никога не разбра какво върши прошката, как променя тя онзи, който я получава, как освобождава онзи, който прощава. Ти винаги
си бил суров човек.
Ние наистина сме толкова лекомислени с другите. Напълно притъпяваме мислите си и смятаме, че щом не мислим някому лошото, все едно сме му простили –
при това напълно забравяме, че не му мислим доброто, че прошката означава да
го носим. Тъкмо това избягваме ние – не носим другия човек, а просто вървим
успоредно с него, свикваме с мълчанието му, не го приемаме сериозно – а тъкмо
за носене става дума – да понесем в другия всички негови черти, всичките му
трудни и неприятни страни, и неговата неправда, и греховете му към нас – да
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мълчим и понасяме, без да спираме да обичаме – това би означавало да се приближим до прошката!
Онзи, който се отнася прощаващо към човека, към бащата, приятеля, съпругата,
съпруга, но също и към чуждите хора, пресичащи пътя му, знае първо колко трудно е това. И от неговите устни понякога се изплъзва вик: не мога повече, няма
да издържа дълго, силата ми се изчерпа. Не мога да продължавам така. „Господи,
колко пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава против мене?” Колко дълго
да понасям това, че е груб, че ме обижда и наранява, че е безогледен и суров, че
ми причинява безмерна болка – Господи, колко пъти? Нали трябва да има някакъв
предел, когато неправдата да се назове неправда, все пак не може правото ми
да се насилва дълго – „До седем пъти ли?”. Сигурно ще се засмеем на апостол
Петър, седем пъти ще ни се сторят малко, та колко пъти ние сме прощавали и
пропускали неща покрай себе си. Но не бива да се смеем, наистина нямаме никакви основания да се надсмиваме над Петър. Да се прости седем пъти – действително да се прости, означава на сторената неправда да отвърнем само с добро,
да се отплатим на лошото изцяло с добро, да приемем ближния като най-любим
брат, а това съвсем не е дреболия. Да простиш и да забравиш: само от любов,
заради която не искаш да изоставиш другия, а продължиш да го носиш, това не
е дреболия.
Истинска мъка е този въпрос: как да се справя с този човек, как да го понеса?
Къде започва правото ми да възроптая? Нека се обърнем за съвет към Иисус,
както прави Петър. Защото ако отидем при някого другиго или попитаме самите
себе си, няма да получим никаква помощ или тя ще е недостатъчна: Иисус ни
помага по един чудодеен начин. Не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по
седем. И Той знае, че само така може да помогне. Не брой, Петре, а постоянно
прощавай – не се измъчвай с въпроса колко дълго – без край, Петре, без край:
това означава прошката, това е благодатта, единствено тя те прави свободен.
Ти броиш, един, два, три пъти, и нещата ти се струват все по-застрашителни –
все по-мъчително става отношението към брата ти – но съвсем не забелязваш,
че докато броиш и изреждаш натрупаните дългове на другия, ти всъщност все
още не си простил – нито веднъж! Освободи се, Петре, от числата – прошката
и извинението не познават нито числа, нито край – няма нужда да се грижиш за
своето право, него Бог го пази – ти трябва да прощаваш безкрай! Прошката е
безначална и безкрайна, тя се дава всекидневно и непрестанно, защото идва от
Бога. Това е освобождението от гърчовете на съвместното битие с ближния,
защото така се освобождаваме от нас самите, отказваме се от всяко наше
право единствено като помагаме и служим на другия.
Чуйте, няма смисъл да сме обидчиви повече – това не ни помага, нека не бъдем
честолюбиви – няма нужда да се възмущаваме, когато другият постоянно е несправедлив към нас – нека не продължаваме да го съдим – а само да го приемем
какъвто е и да му простим всичко, докрай, безусловно. Не е ли велика милост
възможността за такъв мир с ближния, който никой и нищо не може да наруши?
Нашето приятелство, семейството и братството ни постигат онова, от кое-
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то се нуждаят – истински, устойчив мир чрез прошката.
Когато Иисус отговаря на Петър, Той му казва и подарява нещо радостно и
прекрасно, стремейки се да го освободи от тегобата на човешките раздори.
Прощавайте един на друг, казва Иисус. Това наистина е радостно послание.
Но лошото е, че когато Иисус иска да ни помогне, да ни дари нещо действително
голямо, в същото време ние казваме: ах, колко тежко е заръчаното, колко непосилно е то. Това не е помощ, а бреме. Та кой може да прости на брата си всичко
и да го носи със себе си? Тогава се събужда цялата ни съпротива: не, не искам
и не мога да постъпя така. Другият наистина не заслужава.
И вижте, едва когато заговорим така, Иисус се разгневява. Значи можем безкрайно да Го молим за помощ, но се противим да дадем нашата помощ, казвайки:
това не е помощ – да, но тъкмо това Иисус не иска. „Ти не можеш, не искаш
да простиш, другият не бил заслужил това – та кой си ти, човече, че говориш
така?”
Тогава Иисус в гнева си разказва страшната история за слугата – онзи, който
получил милосърдие, но останал суров човек, и сега, лишен от всяка милост,
е изправен пред Съда Божий. И докато ни разказва, Той ни дава най-голямата
възможна помощ, показва ни пътя към правилната прошка. Нека се опитаме да
Го разберем. Да помислим за онзи момент, когато Бог ни беше изправил пред
съда Си, а ние бяхме един изгубен човек. Когато ставаше въпрос за живота ни.
Бог поиска да се разплатим, но не намери нищо друго освен дългове, неизмеримо
големи дългове. Животът ни беше опетнен, нечист и виновен пред Него и изобщо нямаше с какво да се представим освен с дългове, и само с това. Нека си
спомним как се чувствахме тогава, как нямахме нищо, на което да се надяваме,
колко загубено и безсмислено ни се струваше всичко. Не можехме повече да си
помогнем, бяхме напълно сами – пред нас беше единствено наказанието, справедливото наказание. Не можехме да стоим пред Него изправени, пред Бога, затова
паднахме на колене в нищетата си, молейки Го: Господи, бъди търпелив с мен – в
такъв момент на ум ни идват какви ли не брътвежи, както в притчата за немилосърдния заемодавец – искам да платя и възстановя каквото трябва – и все
пак добре знаехме, че никога няма да успеем да се разплатим; тогава изведнъж
всичко се промени, лицето на Бога престана да носи следите на гнева, появиха
се голяма жал и болка за нас, хората, и Той заличи всеки дълг, прости ни. Бяхме
свободни и страхът отмина, отново бяхме радостни и можехме да погледнем
Бога в лицето и да благодарим.
Така изглеждахме, като онзи слуга. И все пак колко сме непаметливи! След всичко
това сега се втурваме и сграбчваме онзи, който ни е сторил малка неправда,
измамил ни е или наклеветил, и му казваме: веднага да оправиш онова, което
сгреши! Никога няма да ти простя! Не виждаме ли, че по-скоро трябва да кажем:
онова, което другият ни причини, е нищо, съвсем нищо в сравнение с онова, което аз направих спрямо Бога, а и срещу брат си? Та кой ни е призовал да проклинаме другия, когато самите ние сме много по-лоши от него?
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Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, та разказаха
на господаря си всичко, що се бе случило. Тогава господарят му го повика и казва:
рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли; не трябваше
ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе? И като се
разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг.
Сега милостта е проиграна, целият ни предишен дълг е отново тук, гневът се
спуска над нас – вече сме погубени човеци, защото сме презрели благодатта.
Това е цялото поучение на Христос: ти виждаш греха на другия, но не и своя
собствен. Познай в разкаяние Божието милосърдие към теб, само така ще можеш да простиш.
Как да простим сърдечно един на другиго всичките си грехове? Братя и сестри,
онзи, когото Господ веднъж е изтръгнал от голям грях и му е простил, комуто в
такъв час Той е изпратил брат, за да му сподели греха си, и този брат познава
съпротивата на грешника срещу помощта – защото грешникът не иска да му
се помогне; онзи, който узнае, че в името на Бога и молейки се за греховете му,
неговият брат му е простил – този човек се отказва да дири и доказва правото
си, той копнее само за едно: да понася нищетата на своя брат, да му служи,
помага, прощава – безмерно, безкрайно; той не може повече да мрази грешника, а
го обича още повече и му прощава всичко, всичко. Господи, Боже наш, нека узнаем
Твоето милосърдие, за да бъдем милосърдни без край. Амин.

Проповед върху Евангелие от Матея 26:45-50
Семинария Финкенвалде, 14 март 1937 г.
След това дохожда при учениците Си и им казва: спете, прочее, и почивайте!
Ето, наближи часът, и Син Човеческий се предава в ръцете на грешници; ставайте, да вървим! Ето, приближи се оня, който Ме предава. И докле Той още говореше, ето, Иуда, един от дванайсетте, дойде, и с него множество народ с ножове
и колове, от страна на първосвещениците и стареите народни. А оня, който Го
предаваше, бе им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го. И веднага се приближи до Иисуса и рече: радвай се, Рави! и Го целуна. А Иисус му рече:
друже, защо си дошъл? Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Иисуса и Го хванаха.
Иисус крие една тайна от Своите ученици до последната Си вечеря с тях. Вярно
е, Той не ги държи в пълно неведение, че предстои да пострада. Та нали три пъти
им засвидетелства, че Синът Човешки ще бъде предаден в ръцете на грешници.
Своята най-дълбока тайна Той обаче все още не е разкрил. Едва в часа на пос
ледната им среща по време на Тайната вечеря казва: Синът Човешки ще бъде
предаден в ръцете на грешници – с предателство. Един от вас ще ме предаде!
Враговете не могат сами да постигнат власт над Него. Нужен е приятел, найблизък приятел, който да Го жертва, ученик, който да Го предаде. Не отвън се
случва най-ужасното, а отвътре. Пътят на Иисус към Голгота започва с предателство на апостолите. Едните спят онзи непонятен сън в Гетсиманската
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градина, другият Го предава, накрая „всички ученици Го оставиха и се разбягаха”
(Мат. 26: 40, 56).
Настъпва нощта в Гетсимания. „Ето, наближи часът” – онзи предсказан от
Иисус час, за който учениците Му отдавна знаят и пред чието настъпване
треперят; час, за който Иисус ги е подготвил напълно, а учениците са толкова
неподготвени; час, който сега по никакъв начин не може повече да бъде отложен, „ето, наближи часът, и Син Човеческий се предава в ръцете на грешници”.
Предава се, казва Иисус, тоест не светът придобива власт над Него, а Той е
предаден, жертван и изоставен от своите. Оставен е беззащитен. Те не искат
повече да им тежи: да Го оставим на другите. Иисус е отхвърлен, закрилящата
ръка на приятелите се отдръпва. Сега ръцете на грешниците могат да правят
с Него каквото поискат. Нека Го пипат онези, чиито нечисти ръце не биваше да
Го докосват. Нека се гаврят с Него, да Му се подиграват и удрят. Ние не можем
да променим нищо. Ето това означава да бъде предаден Иисус: да не се застъпваме за Него повече, да Го оставим на подигравката и властта на другите,
светът да се саморазправи, както поиска, с Него, да не бъдем на Негова страна.
Иисус е предаден на света от своите. Това е Неговата смърт.
Иисус знае какво Му предстои. Тържествено и решително Той призовава учениците Си: „Ставайте, да вървим!”. Досега враговете често са отстъпвали пред
Него, Той е крачил измежду тях свободно, ръцете им са се отдръпвали. Още не е
настъпил Неговият час. Сега времето е дошло. Той им се предава доброволно –
и няма повече никакво съмнение, съвсем ясно е, че Той им се предава, защото
казва: „Ето, приближи се оня, който Ме предава”. Иисус дори не поглежда към
тълпата, идваща насреща, нито към ножовете и коловете на враговете. Та
те са безсилни! Погледът Му е отправен само към онези, които допуснаха зловещият час да настъпи. Учениците Му също искат да знаят кой е врагът. За
момент всичко, историята на спасението и историята на света, е в ръцете на
един човек – в ръцете на предателя. Вижте, това е онзи, който Ме предава – и
в нощта учениците с ужас разпознават Иуда, ученика, брата, приятеля. С ужас,
защото същата вечер, когато Иисус им казва: „Един от вас ще Ме предаде”,
никой не смее да вини другия. Никой не може да вмени на останалите подобно
дело. Затова те се питат: „Да не съм аз, Господи?” (Мат. 26: 22). По-скоро
собственото сърце е способно да извърши такова нещо, отколкото сърцето на
другия, на брата.
„И докле Той още говореше, ето, Иуда, един от дванайсетте, дойде, и с него
множество народ с ножове и колове”. Тук виждаме само две неща. Учениците
и гонителите отстъпват, те не се справят със задачата си. Само двама са,
които извършват добре делото си, Иисус и Иуда. Кой е Иуда? Това е един от найстарите и най-обсъждани въпроси на християнството. Нека чуем първо какво ни
разказва самият евангелист: Иуда, един от дванайсетте. Долавяме ли ужаса, с
който евангелистът е написал тази малка част от изречението? Иуда, един от
дванайсетте – какво повече има да се каже тук? Та не е ли изразено всичко? –
цялата тъмна тайна на Иуда и същевременно най-дълбинен потрес от делото
му. Иуда, един от дванайсетте, невъзможно е това да се случи, напълно изключе-
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но е, и все пак се случва. Не, тук има нещо, което не подлежи на обяснение и разбиране. Напълно непонятно, немислимо, пълна загадка, но е вярно. Иуда, един от
дванайсетте – това означава не само един от онези, които са ден и нощ около
Иисус, който Го следва, жертва и напуска всичко, за да бъде с Него, брат, приятел, довереник на Петър, на Йоан, на самия Господ. Но нещо още по-непонятно
се крие тук: Иисус го е повикал и избрал сам! Това е всъщност тайната, Иисус
знае кой ще го предаде, и то от самото начало. В Евангелието на апостол Иоан
се казва: „Иисус им отговори: не Аз ли избрах вас дванайсетте? Но един от вас
е дявол” (Иоан 6: 70). Иуда, един от дванайсетте – тук читателят трябва да
погледне с потрес не толкова към Иуда, колкото към Господа, който го е избрал.
Защото Той обича онези, които избира. Допуска ги в целия Си живот, прави ги
съпричастни на тайната на Своята личност, изпраща ги да проповядват Евангелието. Дава им пълната власт да изгонват демони, да лекуват, и Иуда е сред
тях (срв. Мат. 10: 1-8). И няма никакъв намек тайно в себе Си Иисус да мрази
Иуда. Не, като ковчежник той дори е отличен сред другите ученици. Наистина
апостол и евангелист Иоан споменава веднъж, че Иуда е крадец (Йоан 12: 6). Но
не е ли това смътен намек, че Иуда ще открадне Иисус, че няма да се погрижи
за Него, че ще Го предаде на света? И не са ли трийсетте сребърника само знак
колко нищожен и ограничен е дарът на света за този, който познава дара на
Иисус? И все пак Иисус от началото знае кой ще го предаде! Да, апостол Иоан
съобщава за един изключително таен знак на свързаност между Иисус и Иуда.
В нощта на Тайната вечеря Иисус подава на Иуда залък и с този жест на найголяма близост сатаната влиза в Иуда: „Каквото ще вършиш, върши по-скоро”
(срв. Иоан 13: 26-30). Никой не разбира какво се случва, всичко остава между
Иисус и Иуда.
Иуда, един от дванайсетте, привлечен в обкръжението Му, обичан – означава ли
това, че Иисус засвидетелства цялата си любов и на онези, които Го предават?
Че в Него по принцип няма нищо за предаване? Че Той дълбоко обича волята на
Отца, която се изпълва по пътя на страданието, че обича и онзи, с чието предателство пътят е открит, онзи, който за миг държи в ръцете си съдбата Му?
Означава ли, че го обича като инструмент на волята на Отца и все пак знае:
горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий ще се предаде (Мат. 26: 24).
Една голяма, неразгадаема тайна – Иуда, един от дванайсетте.
Но има още една загадка при Иуда. Какво прави той при Иисус? Не е ли той лошият, който не може да се откъсне от невинния, от Чистия. Той го мрази и не
може да се откаже от Него, обича Го, макар и с една тъмна, страстна любов, с
каквато и лошият, дяволът, още в своя произход в Бога, познава Чистия. Лошият
иска да бъде ученик на Добрия. Лошият е най-страстният ученик на Добрия –
докато не го предаде. Лошият знае, че трябва да служи на Бога, и обича Бога
заради силата Му, която сам няма, и все пак обича заради единствения порив да
владее над Него. Той е ученик, но ще предаде своя господар. Иисус избира Иуда,
Иуда не може да се откаже от Иисус. Иисус и Иуда си принадлежат изначално.
Никой не изоставя другия.
Сега чуваме всичко това в самата история: „А оня, който Го предаваше, бе им

36

2010 / брой 9 (56)

дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го. И веднага се приближи до
Иисуса и рече: радвай се, Рави! и Го целуна. А Иисус му рече: друже, защо си дошъл? Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Иисуса и Го хванаха”. Още веднъж ни
притиска въпросът: кой е Иуда, който предава с целувка Сина Човешки? Няма
съмнение, несериозно е да кажем, че целувката просто е била обичайната форма
на поздрав. Защото тази целувка е нещо повече! Тя е окончателният завършек
на пътя на Иуда, най-дълбинният израз на близостта и на извънмерната пропаст
между Иисус и Иуда.
„Друже, защо си дошъл?” Чувате ли как Иисус още обича Иуда, как в този час
го нарича свой приятел? Иисус все още не иска да го изостави. И допуска да
бъде целунат. Не го отхвърля. Не, Иуда трябва да го целуне. Близостта му с
Иисус се изпълва. Защо си дошъл? Иисус знае добре защо е дошъл Иуда, и все
пак пита: Защо си дошъл? И още: Иуда, с целувка ли предаваш Сина Човешки?
Последен израз на ученическа вярност, съединена с предателство. Последен знак
на страстна любов, съединена с много по-страстна омраза. Последна наслада
от един раболепен жест, извършен със съзнанието за превъзходството от предстоящата победа над Иисус. Дълбоко раздвоено дело е тази целувка на Иуда! Не
се отказва от Иисус, но го жертва. Иуда, предаваш Сина Човешки с една целувка? Кой е Иуда? Не трябва ли да си спомним за името му? „Иудеи”, не е ли това
тъкмо името на дълбоко раздвоения народ, от който произхожда Иисус – избрания народ, който получава пророчеството за Месията и все пак го отхвърля? На
юдейския народ, който обича Месията, но все пак не умее да Го обича докрай?
„Иуда” на немски език означава „благодарност”. Не е ли целувката, дадена на
Иисус, благодарността на раздвоената общност на учениците и същевременно
вечен отказ от Него? Кой е Иуда, кой е предателят? Не трябва ли тъкмо като
учениците и ние да се запитаме: да не съм аз, Господи, да не съм аз?
„Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Иисуса и Го хванаха”. „Аз съм, аз трябва
да се кая за завързаните ръце и крака. За бичуването и разпъването, които Си
изтърпял, това заслужи душата ми”. Нека чуем края на историята! В същия час,
когато завършва изкупителното страдание на Иисус Христос на Голгота, Иуда
отива и се обесва, в безплодно разкаяние сам проклина себе си. Ужасяваща близост!
Християнството винаги е виждало в Иуда тъмната тайна на отхвърлянето на
Бога и вечното проклятие. То познава и свидетелства с ужас за сериозността
и Божия съд над предателя. Тъкмо поради това обаче никога не е гледало на него
с гордост и надменност, а с трепет и знание на собствения си преголям грях
е пеело: О, бедни Иуда, какво стори! Днес ние не можем да кажем нищо повече
от това: О, бедни Иуда, какво стори! И да се молим за убежище при Онзи, Който
увисна на кръста заради всичките наши грехове, и ни донесе спасение. Амин.
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Проповед върху Първото послание на ап. Павел
до Коринтяни 15:55
Зигурдсхоф, Задушница1, 26 ноември 1939 г.
Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?
Днес сте поканени на празника на най-голямата победа, постигана някога в
света, победата на Иисус Христос над смъртта. Хлябът и виното, тялото
и кръвта на нашия Господ Иисус Христос са знаците на тази победа, защото
в тях Иисус е настоящ – същият, който преди почти две хиляди години беше
разпнат и положен в гроб. Иисус тържествува над смъртта, разкъса оковите
на гроба, остана победител. Днес ще получите знаците на Неговата победа.
И ако в края на богослужението приемете осветения хляб и осветената чаша,
то трябва да знаете: така, както със сигурност ям този хляб и пия това вино,
така със сигурност Иисус Христос е победил смъртта, Той е живият Господ,
Който ме среща.
В живота си не говорим охотно за победи. Като че ли тази дума е твърде
силна за нас. Твърде много поражения сме изстрадали; твърде много часове
на слабост и грубост постоянно заличават победите ни. Но нима духът ни не
копнее за този хляб, за окончателната победа над греха, над ужасяващия страх
от смъртта? Днес Божието Слово не ни казва нищо за нашата победа, то не
обещава, че оттук нататък ние ще побеждаваме греха и смъртта, а с цялата
си сила говори за това, че един е постигнал тази победа и че ако го приемем
за наш Господ, Той ще постигне победа и над нас. Ние не побеждаваме, но Иисус
побеждава.
Това проповядваме и вярваме в днешния ден, противно на всичко около нас, противно на гробовете на близките ни, противно на заобикалящата ни умираща
природа, противно на смъртта, която войната отново ни донесе: виждаме господството на смъртта, но благовестим и вярваме в победата на Иисус Христос над нея. Смъртта е погълната. Иисус е победител, Той носи възкресение на
мъртвите и вечен живот.
Днес Свещеното писание като че ли се надсмива с триумфална песен над смърт
та и греха, възкликвайки: Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?
Подиграни са смъртта и грехът, които всяват страх у човека, като че ли те са
господарите на света. Но това е привидност. Те отдавна са загубили силата си.
Иисус им я е отнел. Оттогава насам нито един човек, който е с Иисус, не бива
да се страхува от тези мрачни господари. Жилото на смъртта, онова, с което
тя ни причинява болка, грехът – те нямат повече власт над нас; адът не може
да надделее над онези, които са с Иисус. Те са безсилни, лаят ни все още като
зло куче, завързано на верига, но не могат да ни сторят нищо, защото Иисус ги
1

През 1816 г. пруският крал Фридрих Вилхелм III обявява последната неделя на църковната година за празник на мъртвите, като своеобразен контрапункт на католическия празник Вси светии. Обикновено на този ден
се посещават гробища, а в богослужението се припомня за Христос, Който ще дойде да съди живи и мъртви
(Откр. 21:1-7; Мат. 25:1-3). – Б.пр.
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държи здраво. Той остава победител.
Но ако това е така, питаме се тогава, защо в живота ни всичко изглежда по
съвсем различен начин, защо виждаме толкова малко от победата? Защо грехът и смъртта така ужасяващо властват над нас? Да, тъкмо този въпрос ни
отправя Бог: Аз направих всичко това за вас, а вие живеете, като че не се е
случило нищо! Подчинявате се на греха и на ужаса от смъртта, като че ли те
имат власт! Защо има толкова малко победи в живота ви? Защото не искате
да повярвате, че Иисус е победител над смъртта и греха, над вашия живот.
Вашето неверие е причина за поражението ви. Но в днешното богослужение
Свещеното писание още веднъж благовести за победата на Иисус над греха и
смъртта – и за теб, който и да си ти. Ако повярваш, Иисус още веднъж ще прости днес всички твои тежки и различни грехове, ще те направи чист и невинен, и
оттук нататък не бива да съгрешаваш, грехът не бива да те владее. Иисус ще
властва над теб и ще надвива всяко изкушение. В моменти на смущение и ужас
от смъртта Той ще те победи и ти ще изповядваш: Иисус победи над мен, над
моята смърт. Винаги, когато се отказваш от тази вяра, ще потъваш и падаш,
ще съгрешаваш и умираш; винаги, когато се уповаваш на нея, Иисус ще удържа
победа.
В деня на мъртвите, Задушница, изправени до гробовете на нашите близки, се
питаме: как ли и аз ще умра един ден? Вярваме ли наистина в силата на смъртта
и греха, или вярваме в силата на Иисус Христос? Отговорът може да бъде само
един. Навремето един човек, който много пъти приживе проповядвал победата
на Иисус Христос и извършил прекрасни неща в Негово име, лежал на смъртното си легло, страдайки. Синът му се приближил и прошепнал на умиращия: Той
победи. Когато ни връхлетят тъмни часове и настъпи най-тъмният час, нека
чуем гласа на Иисус Христос, който казва в ухото ни: Аз победих. Смъртта е
погълната. Имайте утеха. И нека после Бог ни позволи да възкликнем: вярвам в
опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия
век. С тази вяра живеем и умираме. В това ни помага и Господнята вечеря. Амин.

Размишление върху Псалом 118
1939/1940 г.
Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен.
С тези думи псалмопевецът говори за едно вече поставено начало. Той ни казва,
че животът с Бога е не само и всъщност е не винаги ново начало. Затова го нарича обръщане, ходене по закона Господен. Така той потвърждава, че началото се
е случило, приема го и не иска повече да го подменя с ново. Заради това начало
на Бога с нас животът с Бога се превръща в ходене по Неговия закон. Но не се
ли заробва така човекът под закона? Напротив, тъкмо така той бива освободен
от убийствения закон на постоянните начала. Да чака ден след ден ново начало,
безброй пъти да мисли, че го е открил, за да го загуби вечер отново, ето това е
цялостното разрушаване на вярата в Бога – в Онзи, Който е поставил началото
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в Своето опрощаващо и обновяващо Слово Иисус Христос, тоест в кръщението
ми, повторното ми раждане, обръщането ми. Бог вече ме е обърнал веднъж към
себе си, не аз съм се обърнал завинаги към Него. Бог е поставил началото – ето
я радостната убеденост на вярата. Затова не трябва да се опитвам успоредно
с едното Божие начало да поставям и безчет свои. Тъкмо от това съм свободен,
защото зад мен началото е положено веднъж завинаги, и то именно от Бога.
Членовете на християнската общност вече не говорят за някакво предстоящо
им ново начало, по-скоро се обръщат един към друг като такива, на които вече е
дарено такова; те са заедно по пътя, начеващ с това, че Бог е открил верните,
и в чийто край Той винаги може отново да ги подири (Пс. 118: 176)2.
Пътят между това начало и този край е обръщането към закона Господен. Това е
животът в Божието Слово и цялото му разнообразие от форми, в богатството
и неизчерпаемото му изобилие от знания и опит. Само една опасност има наистина по този път, а именно опасността от желанието да надскочим началото
или – което е същото – да загубим целта от очи. В този момент пътят престава да бъде път на благодатта и вярата. Спира да бъде истинският път на Бога.
Така ни говори псалмопевецът, с когото крачим заедно. И вече не се питаме
дали казаното от него е вярно, дали това начало действително се е случило в
нас; подобен въпрос само би ни хвърлил в безплоден ужас. Трябва веднъж завинаги да разберем, че сме застанали на пътя и оттук нататък не можем другояче,
освен да вървим по него. Затова си струва да не говорим повече за самото начало, а да приемем, че то несъмнено се е случило, и тъкмо оттук да се обърнем
решително към човека. Онзи, който не успее да се освободи от постоянното
търсене, той е под закона, ще бъде смазан и убит. Онзи, който открие началото
и тръгне оттам, той е по закона Божи, ще бъде носен и запазен жив.
Сега разбираме защо псаломът започва с блаженството на онези, които допускат да им се случи случващото се от Бога, които живеят, без да отхвърлят
делото Му, а понесени и закриляни от това дело, вървят „по закона”. Но похвалата е отправена не към човеците, а единствено към закона Господен, в който
човеците могат да постигнат това блаженство.
Какъв е този „закон”? „Ако един ден син ти те попита, думайки: какво значат
тия заповеди, наредби и закони, които ви заповяда Господ, Бог ваш? – ти кажи
на сина си: ние бяхме роби на фараона в Египет, но Господ (Бог) ни изведе из
Египет с крепка ръка (и висока мишца), и показа Господ (Бог) големи личби, чудеса и порази над Египет, над фараона и над целия му дом (и над войската му),
пред нашите очи; а нас изведе оттам (Господ, Бог наш), за да ни въведе и ни
даде земята, за която (Господ, Бог наш) се кле на нашите отци (да ни даде); и
заповяда ни Господ да изпълняваме всички тия наредби, да се боим от Господа,
нашия Бог, за да ни бъде добре през всички дни, за да запазим живота си, както
и сега; и в това ще бъде нашата праведност, ако се стараем да изпълняваме
всички тия заповеди (на закона) пред Господа, нашия Бог, както ни Той заповяда”
(Второзак. 6:20-25).
2

„Заблудих се като загубена овца: подири Твоя раб, защото не съм забравил Твоите заповеди”.
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Ето това е отговорът на въпроса: законът е делото на Божието спасение,
заповедите Господни и Неговото пророчество. Онзи, който не знае за тях, не
разбира закона Господен. На питащия трябва да се припомни за Иисус Христос
и извършеното в Него спасение на всички човеци от робството на греха и
смъртта, за поставеното от Бога чрез Иисус Христос ново начало за всички.
Отговорът на въпроса за закона Господен не е нравствено учение или норма, а
историческо събитие, не е неизпълним идеал, а завършено Божие дело. Запитаме ли се как да започнем живот с Бога, Свещеното писание отговаря, че Бог
отдавна вече е започнал живот с нас; запитаме ли се как да живеем безгрешно
пред Бога, получаваме благовестието, че всички грехове са простени в Иисуса
Христа; запитаме ли се какво да направим за Бога, чуваме какво Той е направил
за нас. Насочим ли поглед към онова, което ще сторим в бъдеще, Словото Божие
ни призовава към миналото и казва: припомни си3! Едва когато разберем, че решението е вече взето, че началото е положено и делото е извършено и че всичко
това е от Бога, едва когато заедно с Него участваме в решението, в началото
и делото Му, ние ще чуем Господнята заповед като жизнен закон на онези, за
които Бог отдавна вече е направил всичко и които са „по закона”.
Странник съм на земята, не скривай от мене Твоите заповеди.
Когато Божието Слово ме застигна за първи път, то ме превърна в чужденец
на тази земя. Постави ме в редицата бащи на вярата, живели като чужденци
в обетованата земя (Евр. 11:9)4. Авраам вярва на зова, подтикнал го да напусне
родината си и да се засели в Обетованата земя, а след смъртта на Сара на
преклонна възраст като „пришълец и заселник” да придобие там като единствен имот място за гроб (Бит. 23:4). Иаков изповядва пред фараона, че целият
му живот, по-кратък и по-злочест от този на неговите отци Исаак и Авраам,
преминава в странстване (Бит. 47: 9). Когато децата на Израил окончателно
завземат Ханаан, те никога не бива да забравят, че са били странници в Египет
(Изх. 22:21)5 и досега продължават да бъдат „чужденци и гости” в земята, която
принадлежи не на тях, а на Бога (Лев. 25: 23)6. В един велик и празничен час от
живота си Давид също се присъединява към своите предшественици: „Защото
ние сме чужденци пред Тебе и пришълци, както и всичките ни отци; нашите дни
са като сянка на земята, и няма нищо трайно” (1 Пар. 29:15).
Аз съм гост на земята и изповядвам, че не мога да остана, че времето ми е
отмерено. И нямам право да притежавам тук имот и дом. Всичко добро, което
ми се случва, трябва да приемам с благодарност, неправдата и насилието да
изстрадвам сам, не някой да прави това вместо мен. Нямам опора нито в човеците, нито в нещата. Като гост се подчинявам на законите на своя домакин.
Давам на земята, която ме храни, труда и силата си. Не ми е дадено да презирам
земята, на която живея. Дължа  вярност и благодарност. Не бива да отхвърлям
3

Втор. 7:18; 8:2; 32:7 и сл.

4

„С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаака и Иакова, сънаследници на същото обещание”.
5

„Пришълеца не притеснявай и го не угнетявай, защото и вие бяхте пришълци в Египетската земя”.

6

„Земята не бива да се продава завинаги, защото земята е Моя: вие сте Ми пришълци и преселници”.
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съдбата да бъда гост и странник, нито Божия повик за това странничество,
като блуждая из земния си живот с мисли за небето. Има една много безбожна
носталгия по другия свят, на която със сигурност не е съдено да се превърне
в завръщане у дома. Трябва да бъда гост с всичко, което включва това – да не
затварям сърцето си безучастно за задачите, болките и радостите на земята,
а да чакам търпеливо изпълването на Божия промисъл, но наистина да чакам, а
не предварително да го присвоявам в желания и блянове. Тук не става и дума за
дом. Защото знам, че земята не може да бъде мой дом, но знам също, че тя е
земя на Бога, и тук съм не само гост, но странник и пришълец (Пс. 38:13). И тъй
като не съм нищо друго освен гост, без право, без опора, без сигурност – нали
сам Бог ме е създал такъв слаб и ограничен – затова Той ми е дал един-единствен устойчив залог за моята цел, Своето Слово. Той няма да ми отнеме тази
единствена сигурност, от нея ще чувствам силата Му. Когато Словото е у мен,
ще виждам пътя си в чуждите места, ще усещам опора в несигурността, сила
в труда, търпение в страданието.
„Не скривай от мене Твоите заповеди”. Това е молитвата на пришълец в чужда
страна.
За онзи, който по Божията воля и зов е поел в странство, в действителност
има само една изпълваща го с дълбок страх мисъл, а именно да спре да разпознава Божията воля, да не знае повече какво Бог иска от него. Защото често
Бог остава скрит за нас в хода на живота ни или в историята; но не това е
плашещо. А че разкритата Господня заповед е затъмнена за нас, че не можем да
разберем от Словото Божие как да постъпим – ето това е, което ни обърква
силно. Този страх ни връхлита насред радостната сигурност на Божиите заповеди: а ако Бог един ден поиска да скрие от мен Своите заповеди? Тогава ще
се срина в нищото, на първата крачка ще падна, ще загина в странство. Или
навярно, нека помисля и за това, ще заживея единствено според собствените си
принципи и изобщо няма да усетя, когато един ден Бог оттегли от мен Своята
жива заповед? Вероятно както и дотогава аз ще продължа да действам, верен
на принципите си, но Божията заповед вече няма да бъде с мен. Заповедта на
Бога е Неговото лично Слово към мен за днешния ден, за днешния ми живот;
онова, което Бог иска, не е днес едно, а утре – друго. Заповедта Му е една. Но е
от решаващо значение дали се подчинявам на Бога или на своите принципи. Ако
имам достатъчно свои принципи, няма да разбера молитвата на псалмопевеца.
Ако обаче се оставя само Бог да ме насочва по пътя Си, тогава завися изцяло
от Неговата благодат, която ми се открива или ми се отказва, тогава треперя
при всяка дума, получена от Божията уста, и се моля да запазя благодатта. Във
всички свои пътища и решения оставам изцяло свързан с благодатта и никаква
погрешна сигурност не може да подмени живото ми общение с Бога.
Викът към Бога да не скрива Своите заповеди идва само от сърцето на онзи,
който ги познава. Бог несъмнено ни ги е дал и нямаме извинение, че не познаваме
волята Му. Той не ни оставя да живеем в нерешими конфликти, не превръща живота ни в етическа трагедия, а ни разкрива волята Си, изисква изпълнението 
и наказва непокорството. Нещата са по-прости, отколкото ни се иска. Ние поз
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наваме заповедите Му, но не ги изпълняваме – и заради неподчинението, макар
да не забелязваме истински, постепенно спираме да ги разпознаваме, ето това
е нашето нещастие. В псалома не се пее за това, че Бог скрива от нас Своите
заповеди, а се пее да бъде милостив и да не го прави. Да, Бог има свободата и
мъдростта да ни ги отнеме, но тогава не бива да се отчайваме, а настоятелно
и постоянно да се молим: не скривай от мене Твоите заповеди.
Превод от немски: Теодора Карамелска

43

Богословие на XX век

Проф. прот. Йоан Майендорф (1926–1992) е сред
най-известните и влиятелни православни богослови на XX в. Потомък на руски аристократи, емигрирали във Франция, той първоначално завършва Сорбоната, а след това и Православния богословски
институт „Св. Сергий”, Париж. През 1958 г. защитава докторат върху богословието на св. Григорий
Палама. Ръкоположен е за свещеник, след което започва да преподава църковна история и патристика в православната богословска семинария „Св.
Владимир”, Ню Йорк. От 1967 г. преподава и история на Византия в Университета на Фордъм. От
1984 г. до смъртта си е декан на семинарията „Св.
Владимир”. Едновременно с това работи в Центъра
за византийски проучвания към Харвардския университет, чете лекции в Колумбийския университет,
Обединените богословски семинарии и други. Бил
е президент на Православното богословско дружество на Америка, член на Американската комисия
по византийски изследвания, член-кореспондент на
Британската академия на науките, почетен доктор на няколко големи учебни заведения. Сред по-известните му книги са: Православие и католицизъм (1966), Христос в източно-християнското мислене (1968), Бракът в православна перспектива (1970), Увод в
светоотеческото богословие (1985), Имперското единство и християнските разделения. Църквата през 450–680 г. след Христа (1989) и др. Съчиненията му са превеждани
на над десет езика, сред които и български (Византийско богословие. Исторически насоки и догматически теми – изд. ГАЛ-ИКО, С., 1995 и Византийската църква: между небето и земята – Манастирско издателство, С., 2007). Преводът на предложения с известни съкращения текст е направен по: Meyendorff, J. Christ in Eastern Christian Thought,
Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press 1987, p. 47-68.

Прот. Йоан Майендорф

Оригенистичната криза през
VI век
Личността и идеите на Ориген винаги са били повод за страстни спорове.
Осъден приживе от своя епископ, подкрепян от многобройни ученици, той е нападнат отново през IV век от св. Епифаний, а през 400 г. е и осъден – от събор,
председателстван от Теофил Александрийски. Добре позната е и ролята, играна
в оригенистичните спорове от св. Йероним и Руфин Аквилейски. Същите тези
спорове послужват като оправдание за детронирането на св. Йоан Златоуст.

44

2010 / брой 9 (56)

Едиктът на Юстиниан против оригенистите, публикуван през 543 г., е причинен
непосредствено от вълнения във Великата лавра на св. Сава в Палестина. Самият Сава посещава императора през 531 г. и моли за неговата намеса против
привържениците на авва Нон – водача на оригенистите1. Тъй като обаче проблемът не е поместен – палестински, а е застрашено учението на Църквата като
цяло, императорът е принуден да потърси начин за всеобщо и принципно осъждане на оригенизма. Накрая това осъждане е потвърдено от Петия Вселенски
събор. От една страна, то е насочено против оригенистичната космология и
антропология, а от друга, против христологията, която се изповядва в средите
на оригенистите, както и по-рано – от Евагрий Понтийски.
В съборното си послание от 400 г. Теофил Александрийски вече е посочил, че
за Ориген „Словото на Живия Бог не е възприело човешко тяло” и че Христос,
„Който е имал вид на Бог и е бил равен на Бога, не е бил Словото Божие, а само
душа, която – слязла от небесата и лишила се от своето вечно величие – е
възприела човешко тяло”2. Отличаването на Христос от Словото, което е предпоставено в чудноватата христология на оригенистите, не може да не припомни
на умовете от VI век за разграничаването между Словото и възприетия човек,
което правят несторианите. Както в единия, така и в другия случай – в изцяло
различаващи помежду си метафизични рамки – битието на Христос се представя като да е раздвоено. Не е странно следователно, че агиографът на св. Сава
Освещени на няколко пъти представя светеца като защитник на православието
„против ученията на Ориген и Теодор Мопсуестийски”3. Това неочаквано асоцииране на двамата водачи – на Александрийската и на Антиохийската школа – е
възможно само в контекста на пренията от VI век – времето, когато Юстиниан
е зает предимно със съхраняване на учението на Халкидонския събор за двете
природи като учение, което изцяло съответства на св. Кирил Александрийски.
Същата христология, която настоява върху единство на битието на пред-съществуващото и на Въплътилото се Слово.
Дали оригенизмът от VI век е действително учение на великия александриец, е
въпрос с дълга история. Изглежда обаче някои неотдавна публикувани текстове
могат да ни помогнат да разрешим този проблем.
Ако като аскет и мистик, Ориген не е включен сред осъдените през VI век, същото не важи за него като богослов. По същия начин и оригенистите, които
влизат в конфликт с Църквата във времето на Юстиниан, основават ученията
си върху напълно автентични идеи на Ориген. Те не могат да са привлечени от
тринитарното му учение, тъй като формулировките на учителя от Александрия
са категорично отхвърлени и са заместени от терминологията от Никея и тази
на Кападокийските отци. През VI век нито един оригенист не би си помислил да
1
Основният извор за тези събития е Vita Sabae (Житието на св. Сава Освещени), писано от неговия съвременник Кирил Скитополски (ed. E. Schwartz, TU, 49, 4 [Leipzig 1939], S. 85-229); виж: Diekamp, F. Die origenistischen
Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und das fünfte allgemeine Concil, Münster 1899.
2

Съборното послание на Теофил е запазено в превод на латински от св. Йероним сред посланията на самия
Йероним: Jerome Lettres, t. IV, ed. J. Labourt (Les Belles Lettres, Paris 1954), p. 154. Други текстове на Теофил за
оригенистичната христология – Ibid, t. V, p. 45-53.

3

Schwartz, E. Kyrillos von Skythopolis (TU 49, 2), Leipzig 1939, S. 221, 194, 175, 179.
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се завръща към тях4. На преден план вече излизат космологичните, антропологичните и есхатологичните идеи на Ориген, именно те са и крайъгълният камък
на оригенизма като система.
През VI век оригенизмът има особено широко разпространение в монашеските
среди, където служи за основа на определен тип духовност. Цели пасажи в писмата на св. Варсануфий, знаменитият аскет от района на Газа в Палестина,
помагат да придобием представа за изключителните страсти, с които идеите
на Ориген и тези на ученика му Евагрий се обсъждат в началото на VI век5. В
Египет – под влияние на трудовете на Евагрий – интелектуалното течение
също се бори с привържениците на въплътената и христоцентрична духовност6.
Във Великата лавра на преп. Сава в Палестина оригенистичната традиция е
най-силна. Вече споменахме, че през 400 г. против оригенистите в Египет е
произнесена съборна присъда. А тъкмо там, още от самото си начало, монашес
кият аскетизъм започва да страда от изкушенията на онази духовност, която
е в традицията на платонизма. Бидейки в същността си народно движение,
монашеството отначало дава израз на есхатологичната същност на християнството. Там хиляди християни доброволно се посвещават на постоянната
молитва – в уединение и в бедност, за да могат да се подготвят за грядущото
Царство (което те предвкусват с помощта на молитвата) – много по-важно за
тях от всяка действителност, предлагана от света. На това спонтанно движение оригенизмът предлага философия, която без съмнение прави монашеството
по-разбираемо за елинистичния свят, но за сметка на това променя самата му
същност. В библейска перспектива отделни аспекти от монашеския аскетизъм
като безбрачието, постите и умъртвяването на плътта имат за цел очистване на повредената от греха плът и нейната подготовка за възкресение. Там
монашеството се разбира като пророческо служение, предварващо грядущото
Царство. В оригенистична перспектива материалното тяло, в което душата
е затворена вследствие от греха, няма никакво място в това Царство. Следователно монахът търси начини не само за очистване на това тяло, но и за
окончателно разделяне с него. Така самата постоянна молитва се превръща в
интелектуална молитва, която има за цел дематериализирането на интелекта и
възвръщането му в неговото първоначално състояние. По този начин линейната
перспектива на библейската духовност, стремяща се към грядущото Царство,
е сменена от вертикалната – на освобождаване от материята.
Съвременни историци (като де Любак, Даниелу и Бертран) – в желанието си да
възстановят Ориген сред великите учители на християнството – подчертават
важността на богословието на историята в оригеновата екзегеза, както и
централната роля, която там заема Христос. Съчинението За началата обаче,
както и много от тълкувателните пасажи в трудовете на Ориген, продължават
да ни показват, че неговата представа за човека, учението за въплъщението и
4

Виж: Болотов, В. Учение Оригена о Св. Троице, СПб. 1879, с. 428, 434.

5

PG, 86, 892-896.

6

Florovsky, G. „The anthropomorphites in the Egyptian desert” – In: Akten des XI. Internationalen Byzantinischen
Kongress, München, 1958, Munich 1960, S. 154-159.
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есхатологията му трябва да бъдат разбирани само в рамките на един спиритуалистичен и в основите си платоничен монизъм. Тази метафизична система дава
на някои монаси в Палестина и Египет основата за една съмнителна духовност
и довежда някои от оригенистите до крайно нетипични учения. Каквито и преработки да е получило това учение от страна на по-късни ученици на Ориген, няма
съмнение, че, в своите най-характерни изяви, то извира все от За началата.
Така че осъждането на оригенизма неизбежно включва и великия александрийски
учител.
Скоро появили се изследвания успяха да хвърлят нова светлина върху Евагрий
Понтийски (IV век) – големия тълкувател на идеите на Ориген за египетските и палестинските монаси. Публикуването на неговите Гностически глави (в
сирийската им версия, тъй като гръцкият им оригинал е изгубен) дава възможност ясно да бъде видян непосредственият произход на осъдените от Петия
вселенски събор учения, които – в добавка към обичайното им определяне като
оригенистични – трябва да бъдат признати за Евагриева христология7. Името
на Понтиеца не се среща в самите текстове на провъзгласените през 553 г.
анатематизми, но много от съвременните и по-късните извори, в които са използвани оригиналните актове на събора, споменават за осъждането на Евагрий
от Петия Вселенски събор8.
Освен 15-те анатематизми на събора от 553 г., две важни послания на император Юстиниан описват проблема, който е създаден от оригенизма през VI век,
що се отнася до учението на вярата. Първото от тези послания, адресирано
през 543 г. до петимата патриарси, известно повече като Послание до Мина
(тогавашен Константинополски патриарх – от 536 до 552 г.), представлява
истински богословски трактат, написан от императора по повод споровете в
Палестина, който завършва с десет анатематизми. Това послание получава одобрението на свикания през същата 543 г. Поместен събор в Константинопол9.
Второто послание на императора е адресирано до Събора от 553 г. и съдържа
същественото от приетите от същия събор 15 анатематизми10.
През 543 г. Юстиниан започва обвинението си от тринитарния субординациони7

Guillaumont, A. „Évagre et les anathématismes antiorigénistes de 553” – In: Studia Patristica, III (TU 78), Berlin
1961, S. 219-226; Eiusdem Les „Kephalaia Gnostica” d’Évagre le Pontique et l’histoire de l’origénisme chez les
Grecs et les Syriens, Paris 1962, p. 124-170. Виж още: Refoulé, F. „La christologie d’Évagre et l’origénisme” – In:
OCP, 27/1961, p. 221-226.
8

По-конкретно виж: Vita Sabae – Ed. cit., S. 119. Останалите свидетелства са събрани във: Diekamp, F. Op. cit.,
S. 98-120. Показаното от Дикамп не оставя съмнение в осъждането на Ориген, Евагрий и Дидим Александрийски на събора от 553 г. Някои съвременни автори обаче (и най-вече Луи Брейе и Льоклерк), мотивирани от
желанието си да защитят паметта на Ориген, поставят под съмнение законността на неговото и на Евагрий
осъждане. Според тях то е извършено в отсъствието на папа Вигилий (537–555) и не е официално потвърдено
от Рим. Както съвременните обаче, така и средновековните свидетелства, включително и на римски папи
(като например Николай І през 886 г.), смятат, че Вигилий е потвърдил решенията от 553 г. като цяло – както
по отношение на Трите глави, така и по отношение на Ориген.

9

ACO (ed. Ed. Schwartz), t. III, S. 189-214 (виж още: Mansi, IX, 524-539; PG, 86, 945-989) Големи извадки от
тези текстове са преведени от Клод Тремонтан (C. Tresmontant) в цитираното вече негово съчинение – с. 504509.
10

Критично издание на текста във: Diekamp, F. Op. cit., S. 90-97; виж още: PG, 86, 989-993; превод на френски
във: Fritz, G. „Origénisme” – In: DTC, XI, 2, 1580-1588.
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зъм на Ориген11. Интересно е да се отбележи, че точно по този пункт Съборът
не върви след императора и съответно не произнася никаква анатема против
тринитарните възгледи на Ориген. Това учение на практика не интересува палестинските монаси оригенисти, станали повод за въпросното съборно решение.
До голяма степен двусмислеността на тринитарната система на Ориген е резултат от философски предпоставки, както и от неговото учение за творението, което той мисли като съ-вечно на Бога и така изключва разграничаването,
установено от постникейското богословие, между вечното раждане на Сина и
сътворяването на света във времето12. Основният предмет на обсъждане от
страна на събора са най-уязвимите моменти от системата на Ориген – космологията и антропологията, заедно със странната христология на Евагрий Понтийски, която има своите корени във философията на Ориген.
Така анатематизми 1-5, 10-11 и 14-1513 засягат учението на Ориген за творението, за грехопадението и за апокатастасиса (възстановяването), който,
на антропологично ниво, предполага предсъществуване на душите. Още от За
началата е добре известно, че Ориген смята тварния свят за вечен. Бог не
започва да проявява Своята благост. Той от вечност твори последователност
от светове14, чието вечно единство се осъществява на интелектуално ниво,
тъй като Бог твори само разумни и равни същества15. Делението (или обособяването) и, в крайна сметка, материализацията на умовете, става по силата
на тяхната свободна воля и като следствие от грехопадението. Процесът на
разделение и материализация се отнася и до ангелите, демоните и човешките
същества, а дори и до небесните тела, които също се смятат за паднали умове16. Анатематизми 2, 3, 4 и 5 от 553 г. осъждат точно оригенистичните идеи
относно произхода на света и природата на йерархията, в която съществува
разнообразието на всички същества.
Първият анатематизъм на Петия вселенски събор например е посветен на този,
който:
… почита баснословното предсъществуване на душите и апокатастасиса –
който е свързан с това: на такъв да бъде анатема (Анатема 1).
Учението за апокатастасиса е осъдено повторно с използване на термини, които обича да употребява и самият Ориген в За началата17:
Ако някой казва, че животът на духовете ще бъде подобен на живота, съществувал от самото начало, когато духовете още не са били паднали и погубени,
така че краят и началото ще бъдат подобни и краят ще бъде истинската мяра
11

Schwartz, E. Op. cit., S. 190.

12

Болотов, В. Цит. съч., с. 206, 222-224, 229.

13

Hefele-Leclerq (Vol. II, p. 2, Paris, 1908), p. 1191-1196.

14

Виж например: De principiis, III, 5, 3 (ed. Koetschau, S. 272-273).

15

Ibid., II, 9, 6 (ed. cit., S. 169-170).

16

Ibid., I, 5, 3; І, 7, 3 (ed. cit., S. 71-73; 87-89) etc.; срв.: Tresmontant, C. Op. cit., p. 405-411.

17

Виж: І, 6, 2 (ed. cit., S. 79-80); II, 1, 3 (S. 109); III, 5, 4 (S. 273).

48

2010 / брой 9 (56)

за началото: на такъв да бъде анатема (Анатема 15).
В изградената от Ориген система цикличната концепция за времето предполага вечно завръщане на новите светове към единствения свят на умовете. Анатематизмът, насочен към този възглед, подчертава едно от противоречията на
Ориген. Макар да привилегирова свободната воля, поне що се отнася до йерархичното самоопределяне на тварите (след като те са създадени тъждествени
и равни), той ограничава тяхната максимална свобода в силното си желание
да отхвърли настрани всеки онтологически дуализъм – бил той манихейски или
гностически. Знаем, че според Ориген самият сатана ще има свое място – като
духовно Божие творение – във възстановената вселена на умовете – очевидно
след като престане да бъде враг на Бога18. Този момент от учението на Ориген
е осъден поименно в дванадесетия анатематизъм19. За Ориген обречени на изчезване са само материалните тела20. Оттук и Анатема 11:
Ако някой казва, че бъдещият съд ще провъзгласи унищожаване на телата и че
в края ще има нематериална природа, след което повече няма да съществува
нищо друго, освен чисти духове: на такъв да бъде анатема (Анатема 11).
Доскоро въпросът за христологическите анатематизми (6, 7, 8, 9, 12 и 13) на
Петия вселенски събор оставаше открит. Тези текстове издаваха такива представи за Христос и спасението, чиито дуалистични полутонове са неоткриваеми сред основните пунктове в За началата. Неотдавнашното публикуване на
Евагриевите Гностически глави, в които бяха открити осъдените през 553 г.
учения, дава възможност да оценим цялостното значение на решенията на Петия вселенски събор. Стана ясно, че мишената на този събор не е бил някакъв
фантомен оригенизъм и че тук става дума за автентични учения на един от
духовните водачи на източното монашество – Евагрий Понтийски. (…)
Важността на осъждането на оригенизма от Петия вселенски събор има своето
решаващо значение за по-късното развитие на богословската мисъл и духовност
във византийския свят. Провъзгласените срещу Ориген и Евагрий анатематизми нападат духовни авторитети, оставили отпечатък върху цели поколения и
продължаващи да имат много последователи, особено в монашеските среди. Не
е учудващо, че за мнозина от по-късните византийски писатели решенията за
Ориген заемат първо място сред работата на Събора от 553 г.21 Същността
на тези решения подчертава още веднъж и, може би, завинаги – поне колкото
се отнася до Византия – вътрешната несъвместимост между елинизма и Евангелието. За Пето-шестия събор от 691–692 г. (в неговото Правило 1) Евагрий,
Ориген и Дидим са осъдени заради „възобновяване на елинските митове” (τὰς
ἑλληνικὰς ἀναπλασαμένους μυϑοποιίας).
18

De principiis, III, 5, 3 (ed. Koetschau, S. 286-287).

19

Виж още осъждането на Ориген от Теофил Александрийски в: Doctrina patrum de Incarnatione Verbi, ed. F.
Diekamp, Münster 1907, S. 180.
20

De principiis, II, 3, 3 (ed. Koetschau, S. 117-118).

21

Няколко автора, сред които преп. Анастасий Синаит (PG, 89, 101B) и св. патриарх Тарасий (PG, 98, 1465D),
както и Седмият вселенски събор (Mansi, XIII, 377B), напълно забравят епизода с Трите глави – за тях съборът
от 553 г. е този, който е осъдил Ориген, Евагрий и Дидим.
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След този прочит на петнадесетте анатематизми на Петия вселенски събор
няма как да не се учудим на широкото разпространение на мнението, тръгнало
от Адолф Харнак, че византийското християнство е елинизирано християнство!
Анатематизмите дават крайно точно определение върху най-очевидните различия, съществували между елинизма и библейското християнство, като свидетелстват по най-ясния възможен начин в полза на второто. Както показа Оскар
Кулман, символичен израз на времето в Библията е възходящата линия, докато
за елинизма това е кръгът.
Елините не са в състояние да си представят, че избавлението може да е резултат от Божие действие вътре във времето и вътре в историята. За тях
избавлението се намира в преминаването от нашето съществуване тук, долу,
което е свързано с кръговрата (циклите) на времето, към отвъдното състояние,
което е свободно от властта на времето и винаги е достижимо. Следователно
представите на елините за блаженството са пространствени, определени от
противопоставяне на отвъдното спрямо онова, което е тук – долу. Те нямат
темпорален характер, не се определят от противопоставяне между сегашно и
бъдеще…22
Не е тук мястото да обсъждаме в подробности общата преценка на автора.
Все пак е интересно да отбележим, че критиката на оригенизма – както е
изразена в Послание до Мина на император Юстиниан и в осъждането от 553
г. – е насочена точно срещу същите основни елински учения, които обуславят и
оригенизма: вечност на света и умовете, циклично възвръщане на сътворените
същества към тяхното начало – нещо, което прави ненужно и неразбираемо изкупителното действие на Христос във времето.
Юстиниан пише: „Възпитан в митологията на елините той (Ориген) се представя за екзегет на божественото Писание, като използва техните методи…
Какво друго може той да разясни, освен ученията на Платон?”23. Вечността на
духовния свят, който само е бил разделен и е бил материализиран в резултат
от последователните падения, с оглед завръщането си отново и отново към
своето първоначално състояние, предполага една определена степен на детерминизъм, което изключва необходимостта от изкупление:
Ако наказанието и наградата имат своя предел, защо тогава е въплъщението
на нашия Господ Иисус Христос? Защо са Кръстът, смъртта, погребението и
Неговото Възкресение? Каква би била наградата на онези, които са се подвизавали добре и са свидетелствали за Христос, след като демоните и нечестивите получават, като следствие от апокатастасиса, същото достойнство като
светците?24
На учението на Ориген за предсъществуване на душите, за безсмъртието им
по природа и за влизането им в тела, като следствие от тяхното падение, им22

Cullmann, O. Le Christ et le Temps, Neuchâtel-Paris 1947, p. 36.

23

Epistula ad Menam – In: ACO, III, ed. E. Schwartz, S. 191; PG, 86, 949BC.

24

Ibid, S. 205; PG, 86, 975C.
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ператор Юстиниан противопоставя библейската представа за човека: „В едно и
също време Бог създава тялото и твори душата на човека, оформяйки по този
начин съвършения човек; защото тялото без душа не е човек, нито душата без
тяло (е човек)”25.
Душата не е безсмъртна поради естествена и вечна причастност към някакъв
свят на умовете, а по силата на Божията благодат – с цел да бъде способна да
направлява земните твари26. Ето защо присъствието на човека в материалния
свят не е наказание за греха, а точно обратно – книга Битие ни разказва, че
човекът, кулминацията на цялото творение, е въведен последен – като цар, за
чието посрещане цялото творение е готово да отдаде своята почит27. Срещу
цикличния и спиритуалистичен детерминизъм на оригенизма, Юстиниан противопоставя представата за човека, истинското достойнство на когото е в това
да бъде едновременно духовен и материален, и чиято свободна воля не може да
бъде ограничавана от метафизичната необходимост на апокатастасиса.
Осъждането на Евагрий има също толкова важно историческо значение, защото
той е един от духовните писатели, които са най-много четени в манастирите
от Изтока. След 553 г. трудовете му са официално иззети от манастирските
библиотеки на православните, като само малка част от тях остават достъпни
в гръцките си оригинали. Тези съчинения обаче са запазени в преводи, по-голямата част от които са на сирийски и на арменски, извършени от несториани и
от монофизити, които не са се чувствали ограничени от решенията на Петия
Вселенски събор. Все пак официалното запрещение се оказва не съвсем достатъчно, за да изключи Евагрий завинаги от духовната традиция на гръкоезичния
Изток – някои от неговите съчинения и особено трактатът му За молитвата
остават изключително популярни, но под чуждо име – това на св. Нил28. Формалното осъждане на ученията на Евагрий, на същите тези елински митове, не
пречи на страстни антиоригенисти като св. Варсануфий да приемат, че душата
на човека може да има полза от изучаването на чисто духовните и недогматически части от съчиненията на Евагрий29. И тъкмо тук повече или по-малко се
проявява цялостното отношение на традицията към Ориген и Евагрий.
Разбирането на Евагрий за съвършенството като за гносис и за молитвата –
като за дейност, присъща на ума, е обвързано с неговата антропология: човекът, този паднал ум, е призван да се завърне към своето първоначално състояние, а именно състоянието на чисто умствена дейност. Ето защо Евагрий не се
затруднява да напише малкия си, но забележителен трактат върху молитвата
без практически нито едно споменаване името на Христос, тъй като за него
Той не е нищо друго, освен един ум, с когото човекът е бил призван да се приравни. Чистата молитва на монаха не е отправена към Христос. Този, който е
25

Ibid, S. 192; PG, 86, 953А.

26

Ibid.

27

Ibid, S. 193; PG, 86, 953D-955А.

28

Доказването на авторството на Евагрий в този случай е дело на отец Ириней Осер. Виж: Hausherr, I. “Le traité
de l’oraison d’Évagre le Pontique” – In: Revue d’ascétique et de mystique, 15/1934, p. 34-93, 113-170.

29

PG, 86, 893C, 897А.
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запознат с метафизиката на Евагрий не би се изненадал от факта, че всъщност
Въплъщението не заема никакво място в системата на неговата духовност –
нещо, което може да бъде обобщено в следното кратко предписание: „Дръж се
като невеществен пред Невеществения и ще проумееш” (За молитвата, 66).
Според Евагрий молитвата на монаха се вписва в рамките на оригенистичната
есхатология – тя е „прелюдия към нематериалния и еднакъв (за всички) гносис”
(Пак там, 85), който е крайната цел на сътворените умове и който ще им бъде
даден във времето на техния апокатастасис (т.е. възстановяване) в първоначалното единство.
Какво обаче е онова от съчиненията на Евагрий, което – след отхвърлянето на
основните елементи от неговата метафизика и богословие от Петия вселенски
събор – би останало полезно за душата? В действителност това е идеята за
постоянната молитва. Евагрий е основоположник на цяла духовна школа, която
прави от монологичната молитва, т.е. от непрестанното призоваване на Божието име, център на монашеския живот във Византия. Преподобните Йоан Лествичник и Максим Изповедник, както и останалите големи византийски мистици,
само заимстват от него ученията си за отстраняването от страстите, за
продължителната концентрация, за борбата против всяко разсейване (на ума),
за превъзходството на умната молитва над псалмопението, за онзи страх от
всяка представа, която би била предизвикана във въображението и за връщането на ума обратно в самия себе си, като условие за неговото единение с Бога.
Всичко това обаче те правят в различен контекст – във византийската традиция тази умна молитва вече се превръща в Иисусова молитва. Духовните съчинения, приписвани на св. Макарий Египетски, който е учител на Евагрий, изиг
рават ролята на коректив по отношение на Евагриевата духовност. Тук обаче
сърцето, а не умът заема централно място в състава на човека, когото вече не
разглеждат като някакъв затворен в материята ум, вследствие от падението,
а като психо-соматично (духовно-телесно) цяло, което участва в действието
на молитвата тъкмо в своята цялост. Умната молитва (νοερὰ προσευχή) вече
се превръща в грижа за сърцето (ϕυλακὴ καρδίας), като резултатът от това
е съзерцаването на божествената светлина, дадена вече тук долу на онези,
които са достойни за нея30. В основите на казаното може да бъде откроена
антропология, твърде различна от съответните учения на Ориген и на Евагрий
– едно библейско схващане за човека, сътворен от самото начало като психосоматичното единство, което е възприето изцяло и е обжено именно в своята
цялост от Словото. В резултат от това духовният живот, без да се свежда
до дематериализиране на ума, е концентриран над единството с Христос – в
тайнствата, в молитвата, в делата. (…)
Макар и официално осъдени, оригенистите оставят своя следа върху развитието на христологическото учение. Това става при Леонтий Византийски. До
неотдавна влиянието, упражнявано от този автор върху христологическите
30

Повече за тези две направления в източната духовност виж в: Минин, П. „Главные направления древнецерковной мистики” – Богословский вестник, 12/1911, с. 823-838; 5/1913, с. 151-172; 6/1914, с. 304-326. Виж
още: Guillaumont, A. „Cor et cordis affectus (Le cœur chez les spirituels grecs à l’époque ancienne)” – In: Dictionnaire
de spiritualité, II/2, Paris 1932, p. 2281-2288.
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идеи на преп. Максим Изповедник и преп. Йоан Дамаскин, се признаваше, но
самоличността му бе почти неизвестна. Критични изследвания позволиха той
да бъде разграничен от Леонтий Йерусалимски – негов съвременник, написал
трактатите Contra monophysitas (Срещу монофизитите) и Adversus nestorianos
(Срещу несторианите). Също така и съчинението, известно под заглавието De
sectis (За сектите), вече не се приписва на нито един от двамата Леонтиевци.
Така че Леонтий Византийски следва да бъде признаван за автор само на три
от всичките, доскоро приписвани му съчинения: Contra Nestorianos et Eutychianos
(Срещу несторианите и евтихианите) в три книги, Capita triginta contra Severum
(Тридесет глави против Севир) и Epilysis (или Разрешение на изтъкнатите от
Севир силогизми), в което авторът се завръща към аргументите срещу Севир
(Антиохийски) от предишното си съчинение31, след като то е било подложено на
критика от страна на някои негови съвременници. Изясняването на въпроса за
литературното наследство на Леонтий ни позволява да го идентифицираме с
по-голяма точност, както и да определим действителното значение на неговото учение. Той е най-близък помощник (ὑπουργός) и съратник на известния авва
Нон – водачът на палестинските оригенисти, който въстава против преп. Сава
Освещени, при това е споменат именно като такъв в документите от онова
време32.
Тези три съчинения са писани преди осъждането на оригенизма от Юстиниан от
543 г. – във време, когато в Константинопол вече е било коментирано православието на Евагрий. Точно в този момент Леонтий решава да предложи на своите
съвременници свое решение – оригенистично решение – на христологическия
проблем, който разделя монофизити от халкидонци, вероятно смятайки, че така
ще успее да покаже ползата от Евагриевата метафизика. Неговият внимателен
опит да прикрие неправославността на това решение33 му помага да избегне
осъждането34.
Цитирайки Нон още в началото на първото свое съчинение35, Леонтий разкрива
програмата си: да покаже, че съборът в Халкидон е via media (среден път), единственият верен, между противоположните (ἐναντιοδοκῆται) ереси на Несторий
и на Евтихий. След това той се заема с представяне на своята собствена христология, основаваща се върху онтологията на Ориген и на Евагрий. Книги втора
и трета от Contra Nestorianos et Eutychianos той посвещава на опровергаването
на онова, което сам смята за две крайни христологически грешки: идеите на
Теодор Мопсуестийски и афтартодокетизма.
31
Виж: Richard, M. „Le traité De sectis et Léonce de Byzance” – In: RHE 35/1939, p. 695-723; Eiusdem „Léonce de
Jérusalem et Léonce de Byzance” – In: Mélanges de Science Religieuse, 1/1944, p. 35-88. По-ранните публикации
по този въпрос са цитирани в посочените статии на Марсел Ришар.
32

Виж по-специално Vita Cyriaci от Кирил Скитополски (ed. cit., S. 230).

33

Моята интерпретация върху Леонтий до голяма степен е задължена на Дейвид Еванс. Виж: Evans, D. Leontius
of Byzantium: An Origenist Christology, Washington D.C. 1970 (Dumbarton Oaks Studiues, 13).

34

Трябва да се отбележи, че сред изследователите на епохата оценката на отец Йоан Майендорф за личността
на Леонтий Византийски, за съчиненията под негово име и влиянието му върху богословската мисъл далеч не
е общоприета и темата „Леонтий Византийски” остава отворена. – Б.пр.

35

PG, 86, 1276A. Името на Нон не се споменава в текста, но той е идентифициран по схолиите в полето на
ръкописа. Виж: Richard, M. „Léonce de Byzance étail-il origéniste?” – In: REB, 5/1947, p. 31-66.
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Две основни положения дават добра илюстрация на христологията на Леонтий:
1. Сравнението между единството на двете природи в Христос и единството на
тялото и душата в човека. Разбира се, Леонтий далеч не държи монопола върху
това сравнение. Монофизитите например го използват изобилно, но само с цел
да покажат, че единството между Божеството и човечеството в Христос е
природно (ϕυσική), тъй като нито душата, нито тялото съществуват независимо, но и двете са част от едната човешка природа. По същия начин и Христос
– след съединението – е една природа, елементите на която не могат да бъдат
разделени36. Колкото до Леонтий, той не само отхвърля идеята за природно
единство, но и обяснява, че душата е „самодвижеща се безплътна същност”
(οὐσία ἀσώματος αὐτοκίνητος), че душата и тялото са онтологично съвършени сами по себе си (οὐκ ἀτελῆ καϑ᾽ ἑαυτά)37. Тази аналогия подхожда повече на
дифизитската, отколкото на монофизитската представа за въплъщението. Възражението, което веднага може да бъде отправено спрямо тази представа, е,
че, от една страна, тя предполага единство на двете ипостаси, а – от друга –
предсъществуване на човешката природа на Христос. И наистина, както ще
видим по-късно, сам Леонтий определя ипостаста като съществуване сам по
себе си (καϑ᾽ ἑαυτόν). Когато отговаря на тези възражения в Epilysis, Леонтий
признава, че предсъществуването на човешката природа на Иисус Христос е
онтологично възможно (οὐκ ἀδύνατον) – съвсем възможно е ипостаста да е съставена от предсъществуващи същности, подобно на съединяването на телата
и душите при възкресението. В изключителния случай на Христос, разбира се,
не е подобаващо да се казва, че Той някога е съществувал като обикновен човек
(ψιλὸς ἄνϑρωπος)38.
Така при една – вероятно съзнателна – двусмисленост на термините Леонтий
внимателно избягва обвинението в ерес: формално той не изповядва предсъществуване и при все това остава верен на Евагрий, доколкото отрича предсъществуването само що се отнася до човечеството (ἀνϑρωπότης) на Христос,
тоест до падналото състояние на ума след превръщането му в душа (ψυχή).
Според Евагрий само това паднало състояние е човек в строгия смисъл на думата. Това е човешката природа, която Христос възприема от Мария във въплъщението, тъй като точно тази природа Той е дошъл да спаси39 и тя със сигурност
не може да е предсъществувала въплъщението. Леонтий обаче не отрича предсъществуването на Христос като ум, вечно съединен с Логоса καϑ᾽ ὑπόστασιν
(по ипостас) и καϑ᾽ οὐσίαν (по същност).
2. Определението за единството на божествената и човешката природа в Христос като същностно единство (ἕνωσις οὐσιῶδης) или пък единство по същност
36
Виж например позоваванията на Филоксен Мабугски, цитирани във: Lebon, J. Le Monophysisme sévérien, p.
221-229.
37

Contra Nestorianos et Eutychianos, I (PG, 86, 1281B).

38

Epilysis (PG, 86, 1944C; срв. 1941D-1944A). Виж анализа на тези пасажи във: Richard, M. „Léonce de
Byzance…”, p. 58-60.
39

Това е основният аргумент на Леонтий срещу афтартодокетите, които вярват, че тялото на Христос е било
нетленно от момента на въплъщението (виж най-вече PG, 86, 1348BD).
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(ἕνωσις καϑ᾽ οὐσίαν). Това определение Леонтий ползва във всичките си съчинения40, докато изрази като ἕνωσις καϑ᾽ ὑπόστασιν (PG, 86, 1348D), ὑποστατική
(ibid., 1308C) и ἐνυπόστατος (ibid., 1300A) се срещат в съчиненията му само по
веднъж. При това, във втория и в третия случай изразът, обозначаващ ипостасното единство само е добавен към идеята за единството по същност, което
остава основно христологическо определение41.
Очевидно е, че това определение не е изработено с намерението да удовлетвори
и двете противостоящи групи във Византия. За Севир и монофизитите, от една
страна, терминът οὐσία в христологията има абстрактен смисъл и те допускат,
както видяхме, две същности в Христос, обединени в природно (ϕυσική) единство, което не означава нищо друго освен екзистенциално конкретно единство.
Терминологията на Леонтий е явно подозрителна и за халкидонската страна. От
друга страна, в мисълта на Евагрий същностното знание (γνῶσις οὐσιῶδης) е
именно първоначалното състояние на чистите умове и израз на тяхното единство с Логоса – това е единството, в което е останал умът Христос, докато
останалите от света на умовете започват да се движат към различни състояния на падение – ангели, човеци, демони, които и съставят разделения свят след
падението. Вярно е, че Леонтий никъде не пише за същностно знание (гносис), а
само за единство. Вероятно това е бил начинът му да се приспособи към проблемите на своето време. Както и целта му – да приложи онтологията на Евагрий
към христологическата проблематика на шестото столетие. Трябва да отбележим, че анатеми 2 и 7 от 553 г. също говорят за единство в тъждеството на
същността на умовете и на Логоса, при положение че Христос е един от тези
умове. Просто такъв е речникът на оригенистите от Палестина. Във всеки
случай Леонтий никога не посочва Словото като субект на единството – този
субект винаги е Христос или по-често Господ, Който, „явил Се чрез Девата,
също е наречен Бог и Син на Бога в Логоса и по причина на Логоса”42.
Същото различаване между Логоса и Христос се проявява и в начина, по който
Леонтий разглежда смъртта на Христос. Субект на страданията според него
е плътта, която страда „по изволение на Словото” (βουλομένου τοῦ Λόγου)43.
Самата плът обаче за Леонтий категорично не е тъждествена с човечеството,
тъй като веднага след това той я противопоставя на разумната душа, която –
в случая с Христос – остава над греха и над смъртта. Впрочем и плътта не
греши сама по себе си, а само след свободен избор, който е направен от душата.
Резултатът от всичко това е, че в Христос страданието се случва в природата
на плътта, вследствие от свободния избор на Неговата душа44.
Ако обаче във възгледите на Леонтий Христос се оказва непретърпял падение
40

Виж напр.: Contra Nestorianos et Eutychianos (PG, 86, 1297D, 1300AB, 1301BD etc.); Epilysis (1941AB etc.).

41

Richard, M. „Le traité De sectis et Léonce de Byzance”, p. 710.

42

Ὁ ἐκ Παρϑένου πεϕηνὸς Θεός τε ἐκλήϑη καὶ Υἱὸς Θεοῦ ἐν τῷ Λόγῳ καὶ κατὰ τὸν Λόγον (Contra Nestorianos et
Eutychianos – 1301A). В текста в PG Λόγος е отпечатано с малка буква, което прави смисъла на изречението
неясен.
43
44

Contra Nestorianos et Eutychianos – 1332A.
Ibid, 1332D-1333A.
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ум, съединен с Логоса κατ᾽ οὐσίαν, който доброволно е възприел човешката
природа с цел да я възстанови, не става ясно как той успява да интегрира в подобна христология Халкидонското вероопределение. Леонтий е принуден да гради
собствена оригинална метафизическа система.
Терминът οὐσία например за него означава в основата си само съществуване,
а „не какво и не как”45. Следователно този термин може да бъде отнесен към
Бога, към ангелите, към човеците, животните, растенията, с което да се посочи изобщо, че те са, че те съществуват. Може да се говори също така и за
същността на дадено същество по отношение на онова у него, което е особено
или различно спрямо останалите същества. В този случай обаче οὐσία става синоним на природа (ϕύσις). Действително, същинската функция на термина ϕύσις
на практика е да подсказва различие (τὸ παρηλλαγμένον), но не и разделение или
брой (τὸ διῃρημένον)46. Така веднага се вижда, че терминът ἕνωσις κατ᾽ οὐσίαν
би означавал за Леонтий единство на съществуването, докато двойството на
природите запазва така или иначе оставащата между Божеството и човечеството, т.е. между Логоса и ума-Христос разлика.
Накрая, терминът ипостас означава отделното (τὸ κεχωρισμένον), индивидуално (τὸ ἄτομον) и особено (τὸ ἴδιον)47, както и някого (τὸν τινὰ)48. По този начин
ипостаста може да означава индивидуални същества, еднакви по природа, които
следователно могат да бъдат изброени, както и същества, които притежават
различни природи, но съществуват „едни в други”, както например всеки човек
е една ипостас, макар и да е формиран от две отделни природи: душа и тяло49.
След смъртта и раздялата на душата и тялото се явяват две ипостаси, които
обаче се съединяват отново във възкресението50. Следователно основната характеристика на ипостаста е да бъде сама по себе си (καϑ᾽ ἑαυτὸ ὑϕεστῶς)51.
При това положение можем да настояваме върху съществуването на една природа в Иисус Христос единствено в случай че съществуваше вид Христов (εἶδος
Χριστῶν)52. Христос обаче е само един, така че единственият съответен за означаването Му термин е една ипостас, която представлява индивидуално цяло,
съставено от части, всяка от които е съвършена природа53. Терминът ипостас
отразява по същество и само връзка и отношение. Венанс Грумел пише:
Човекът в Иисус [тоест индивидуалната природа] е друг, различен от останалите човеци (ἄλλος ἀπὸ ἄλλων), и на тази основа, противопоставен на тях,
е ипостас, но Той не е такъв във връзката Си със Словото. Подобно на това
и Словото – във връзката Си с Отца и Светия Дух – е ἄλλος ἀπὸ ἄλλων, и на
45

Εἰ γὰρ οὐσίαν ἁπλῶς ὀριζόμενοι εἴποιμεν τήν τινος ὕπαρξιν δηλοῦν..., οὐ τὸ τί ἢ τὸ πῶς – Epilysis, 1921C.

46

Epilysis, 1945C; срв. Ibid, 1920D-1921A.

47

Виж: Contra Nestorianos et Eutychianos – 1305C; Epilysis, 1921A, 1928B и др.

48

Contra Nestorianos et Eutychianos – 1277D.

49

Ibid, 1280AB.

50

Epilysis, 1941D-1944A.

51

Ibid, 1933A.

52

Contra Nestorianos et Eutychianos – 1292A.

53

Ibid, 1289A.
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тази основа е ипостас във връзка с тях, но То не е такова по отношение на
човечеството на Иисус. Причината за това е, че докато природата сама по
себе си не причинява разделение, а само показва различие, ипостаста не показва
различие, а само особеност и разделение: тя отличава и разделя едно от друго
единосъщните (ὁμοούσια) според техните свойства, но съединява едно в друго
разносъщните (ἑτερούσια) посредством общността на тяхното битие54.
От само себе си се подразбира, че за Леонтий единствената ипостас не е тази
на предсъществуващия Логос, а ипостаста на Христос, която е формирана във
времето на Въплъщението, която се намира в същностно единство с Логоса и
която се състои от природи, които са нейни части. Ако смятаме Христос за
Бог и човек, трябва да казваме, заедно с Халкидон, че в Него има две природи –
божествена и човешка, но по пътя на логиката можем и да кажем три природи
(на Логоса, на душата и на тялото) и дори още повече, тъй като самите функции на душата също могат да бъдат смятани за природи55. Според Леонтий
богословският речник допуска частите да бъдат наричани с името на цялото – например, човекът Иисус да бъде наричан Господ, както и обратно, цялото
да бъде именувано според своите части – по този начин може да се каже, че
Словото е Син Човечески или че разпнаха Господа на Славата56. Ето и единственото съдържание на онова, което той нарича communicatio idiomatum (ἀντίδοσις
ἰδιωμάτων) – то е в диалектиката.
В светлината на току-що казаното следва да се разбира и същинското значение
на термина въ-ипостасяване (τὸ ἐνυπόστατον), който – веднъж включен в халкидонската богословска система – представлява основния принос на Леонтий към
христологията. Разисквайки дилемата, пред която са изправени и несторианите,
и евтихианите, които споделят общото убеждение, че няма природа без ипостас
(οὐκ ἔστι ϕύσις ἀνυπόστατος), и така са принудени да приемат в Христос или
една природа и една ипостас, или две природи и две ипостаси, Леонтий въвежда
ново понятие – за съществуването вътре в нещо, което той обозначава като
ἐνυπόστατον, когато работи със съществуване вътре в ипостаста, и като
ἐνούσιον или οὐσιῶδες – когато става дума за съществуване вътре в същността. Той пише: „Ипостас не е същото, каквото е ἐνυπόστατον, както и същност
е различно от ἐνούσιον – защото ипостас означава някого, докато ἐνυπόστατον
означава същност. Ипостаста определя личност в смисъл на нейни специфични
характеристики, докато ἐνυπόστατον посочва нещо съпътстващо (συμβεβηκὸς),
нещо, което съществува вътре в друго битие и не се самосъзерцава сам по
себе си57.
Когато Леонтиевото въ-ипостасяване се интегрира в перспектива, твърде чужда на неговата собствена, когато се приема, че ипостаста на Христос не е
54

Grumel, V. „Léonce de Byzance” – In: DTC, IX, 1 (1926), col. 412. Авторът резюмира един твърде абстрактен пасаж от Contra Nestorianos et Eutychianos (1238-1289). Виж още: Θεοδωρου, Α. „Χριστολογικὴ ὁρολογία καὶ
διδασκαλία Λεοντίου τοῦ Βυζαντίου ‒ In: Θεολογία, 26/1955, σ. 212-222, 421-435, 584-592; 27/1956, σ. 32-44.
55

Contra Nestorianos et Eutychianos – 1296AC.

56

Ibid, 1289BC.

57

Ibid, 1277CD.
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различна от тази на Логоса – предсъществуваща, и която е възприела човешка
природа (явяваща се в този смисъл въ-ипостасена), когато с цялата яснота и в
съгласие със св. Кирил се определя, че халкидонското двойство на природите не
потиска единството на субекта в Христос и че този субект е предсъществуващият Логос – тогава действителният принос на Леонтий заема полагащото му
се място в историята на христологията. Това е и причината името му да бъде
подминато от осъждането на оригенизма през 553 г.
Превод от английски: Борис Маринов
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Венцислав Каравълчев

Поглед към спасението от
Изток и от Запад
…да станете участници в божественото естество…
2 Петр. 1:4
През последните десетилетия в богословската наука е актуален проблемът за
т.нар. „западен плен на православното богословие”, гениално формулиран от
отец Георги Флоровски като „остра романизация на православието, латинска
псевдоморфоза на православието”. С този термин се обозначава възприемането на западните методи за богословстване, усвояването от източното богос
ловско съзнание на западните форми и категории на мислене. Извън тесните
академични среди малцина си дават сметка за дълбочината, с която този проблем рефлектира върху ежедневното ни християнско битие и световъзприемане.
Озападняването на православието е частично разкрито в неговите регионални
измерения от големите богослови на нашето време Г. Флоровски, А. Шмеман,
Йоан Майендорф, Л. Успенски, Д. Станилое, Хр. Янарас и др. Друг коректив на
„озападненото” православно богословие е животът на съвременните светии,
които по Божия милост просияват и днес и чието свидетелство на вярата не
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може да бъде ограничено в рамките на схоластичното богословие. Може да се
каже, че е налице ясна „диагноза” за кризата в днешното православно богословие, но въпреки призива на цяла плеяда харизматични богослови за възвръщане
към богословието на св. отци, въпреки техния огромен труд, намерил своя апогей в светоотеческия синтез като средство за преодоляване на кризата, и до
днес православното мислене продължава да живее в схоластичната рамка на
западния плен.
Спорни възгледи и интерпретации на богословски проблеми се представят, включително и от амвона, за учение на Църквата в неговия най-чист библейско-светоотечески вид. „Дават ли си сметка днешните свещеници, че вместо да проповядват Христа, те днес го клеветят, като създават у хората една лъжлива
представа за Него?!”, възкликва един съвременен подвижник. Нещо повече, през
последните години се наблюдава устойчива тенденция да се защитава утвърдилото се статукво от влиянието на „модернизма” под мотото за „защита на
православието”, а в зилотските среди огромното богословско дело, извършено
чрез неопатристичния синтез, се отрича и заклеймява. По един парадоксален
начин, традицията се разпознава от такива християни като модернистка, а
новаторствата в православното богословие – като част от църковното предание. Тези хора, които се легитимират със своето богословско образование, не
съзнават, че в голяма степен богословските им възгледи са плод на влиянието
на учебници и трудове, които нагледно, синтезирано демонстрират в какво се
изразява „западният плен” на богословието ни. Убедени в православния характер на преподаденото им в наследство, повлияни от безкритичния прочит на
всичко, което циркулира в църковните среди под грифа „православие”, те са готови безрезервно да защитават католически, протестантски, а понякога дори
и гностически възгледи. Като критерий за принадлежност към традицията те
издигат не истинността на едно или друго съждение, а времевия период, в който
схващането е битувало в православна среда на принципа „колкото по-старо –
толкова по-православно”. Към това се прибавя безразборно цитиране на извадени от контекста светоотечески изказвания, което не удовлетворява основната
потребност на хората – да узнаят не какво са казвали светите отци, а какъв
е бил смисълът на казаното и защо са го казали.
Ще илюстрираме с един пример как римокатолическият подход към може би найчувствителната тема в християнския живот – брака и съпружеските отношения, днес е придобил авторитета на православно правило. Става дума за смисъла на християнския брак – макар и категоризиран като тема от практическото
богословие, всъщност той отвежда до основите на християнското богословие,
до проблема за спасението на човека в Бога. Рядко в светоотеческото наследство ще открием указване на раждането на деца като цел на християнския брак.
А когато намерим, ще видим, че никой св. отец не извежда това като основна
цел на брака. Като благословение, Божи дар, плод на съпружеската любов – да.
Но не и като осмислящо и оправдаващо брака събитие. Защото смисълът на
брака е спасението на тези, които доброволно са встъпили в него, чрез преодо-
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ляване на егоизма и живот в койнония1 помежду им и с Бога, а децата са плодове
на тази любов. За съжаление днес немалко православни приемат детераждането
като единствена и висша цел, която освещава и осмисля брака, като по някакъв
начин го „оправдава”, и считат това за учение на Църквата.
Този поглед към брака навлиза в православното богословие чрез римокатолицизма преди няколко века. В качеството си на определение той се появява отначало в глава 50 (51) на книга Кормчия. Както е известно, тази глава от своя
страна е превод от римокатолическия Катехизис от 1566 г. Подобно съждение
за брака съществува и в Катехизиса на митрополит Филарет2, който е заимстван от кардинал Роберто Белармин3.
Разбира се, „западният плен” не бива да се абсолютизира, както не бива да се
абсолютизира и акцентът, който о. Георги Флоровски поставя върху тъждествеността на православието с византинизма. Както правилно отбелязва митр.
Иларион Алфеев, богословската традиция не трябва да се оценява само и единствено през призмата на византинизма. Безспорен факт е, че разделението на
Църквата (1056 г.) и крахът на Византия, дълбоката криза на поствизантийското богословие изправят последното пред сериозен сблъсък със западните догматически формулировки, в резултат на което значително е нарушена връзката
с миналия опит и традиционната духовност на Източната църква, за сметка на
нарастващото влияние на схоластиката. Христос Янарас говори за сериозни изменения в православното богословие, съпроводено с безкритично възприемане на
западния дух и богословска методология. Дори фундаментът на православното
богословие – сотериологията, претърпява странни метаморфози. Под влияние
на западната схоластика, плод на утвърдилото се на запад катафатическо богословие, в православната сотериология си прокарва път юридическият подход
в отношенията между Бога и човека. Θεοποίηση (обожествяване, от гр. ез.),
заменено впоследствие от православното θέωση (обожение), за няколко века
изчезва от понятийния апарат на Църквата ни, а неговото място завземат юридическите понятия за вина, възмездие, заслуги и удовлетворение. Богоугодните
дела се превръщат в нравствените трактати и в съзнанието на вярващите във
водещ фактор, който ни осигурява спасението. В случай на недостиг на добри
дела пък се прибягва до изкупителните заслуги на Христовата жертва. Едва ли
ще бъде нещо ново, ако кажем, че и до днес в нашата Църква светоотеческото θέωση (обожение) продължава да бъде своеобразно табу, елитарно понятие,
ползвано предимно в академичните среди и без пряко отношение към християнското ежедневие. От амвона продължава да бъде проповядван схоластичният
западен модел на спасение, който привлича и убеждава със своята „логичност”
и „справедливост”. А тези, които днес силно издигат глас с претенцията да
защитават православието срещу влиянието на модернизма, нямат време да се
вслушат в гласа на св. Атанасий Александрийски и още цяла плеяда св. отци:
„Словото Божие се въчеловечи, за да се обожим ние” (Слово за въплъщението
1

Койнония (стргр.κοινωνία) – общение. – Б.ред

2

Св. Филарет (Дроздов) (1782–1867) - митрополит Московски и Коломенски.

3

Роберто Белармин (1542–1621) – италиански отец-йезуит, кардинал, светец на Римокатолическата църква,
обявен през 1931 г. от папа Пий ХІ за Доктор на Църквата.
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54), а не за да станем пазители на „правилното учение за Христос”.
По-голямата част от литературата по догматическо богословие е съставена и
изградена в духа на западния схоластичен модел. При това тя често се люшка
от крайност в крайност – от анселмовското „Православно изповедание” на Петър Могила и калвинисткото изповедание на патр. Кирил Лукарис през протестантската схоластична методология на митр. Макарий Булгаков (1816–1882) до
все още актуалните в гръцките църковни среди стожери на могъщите парацърковни движения „Сотир”, „Зои” Хр. Андруцос и П. Трембелас, чиято догматика и в
частност сотириология е пропита от римокатолическото юридическо разбиране
на връзката между Бог и човек.
Традиционно православното богословие разглежда спасението в два аспекта –
позитивен и негативен. При негативистичния подход, който акцентира върху
освобождаване от падналото състояние, в което се намира тварната природа,
спасението неминуемо кореспондира с легализма на изкуплението и оправданието. Положителният аспект, който светоотеческата традиция винаги е подчертавала като водещ, отвежда до (е предпоставка за) освещаване и теосис4. Защото, за разлика от преобладаващото схващане през последните няколко века,
за православието спасението съвсем не се ограничава в прошката на греховете
и оправдаването на човека, а преди всичко в обновяването му и възстановяването в него на Божия образ, във възнасянето на цялото паднало човечество към
„живот в Бога”, в Христос чрез Св. Дух. Това става възможно само чрез лична
връзка с Христос, която не може да бъде заменена с „правилно мислене” за Него.
Ако обобщим казаното по-горе, то налице е едно противопоставяне: от една
страна, съществува юридическият подход, наложил се като водещ на Запад –
индивидуалистичен, в същността си автономен от Бога сотириологичен модел,
а от друга страна, източният кинониен модел – модел не просто на съюз между
вярващите и Бога, но на общение в Бога. Тези два аспекта, довели до създаването на двата сотириологични модела се коренят в богословския метод, възприет и утвърден в живота съответно на Източната и на Западната църква. За
Изтока това е апофатическият метод, богословието на отрицанието, докато
за Запада това е катафатическият метод, богословието на утвърждението,
като разбира се, тук трябва да направим уговорката, че нито апофатиката е
само източна, нито катафатиката само западна. И докато апофатическото
богословие говори за невъзможността Божията природа в пълнота да бъде изразена чрез рационалните човешки определения, то катафатическото се основава
на човешкия опит в описанието на Бога. Построеният върху катафатическия
принцип поглед върху спасението неминуемо се ограничава в рамките на логични мисловни конструкции, които създават общовалидни „схеми на спасението”.
Именно усвояването (на интелектуално ниво) и вписването на личността (на
нравствено ниво) в тези схеми гарантира спасението на човека. Това обаче
подменя динамичната лична връзка на християнина с личностния Бог и неусетно
Го прави излишен в делото на спасението. Както иронично отбелязва един съвре4

Теосис (старогр.) – θέοσις – обожение.
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менен православен богослов, при толкова съвършена система за спасение човек
би се спасил и без Христос.
За разлика от западното богословие в Православната църква проблемът за спасението се намира на нивото, в което се е намирал в ранната Църква – в известна степен неопределен и неразработен в категорични понятия, но не поради
липса на ясен личен опит, който Църквата неотклонно предава като свое найценно достояние вече 2000 години на всеки, приел св. Кръщение. Както отбелязват митр. Калистос Уеър, Ярослав Пеликан и др., учението за спасението в Православната църква никога не е получило статус на догмат и се е разглеждало
повече като литургично учение, отколкото като правило на вярата. И въпреки
че Православната църква е приемала многообразието от възгледи и съждения,
отнасящи се или проявяващи се в сотириологията, нейната сотириологична мисъл винаги е била свързана и доминирана от теосиса, обожението и от всичко,
свързано с причастността към Божествения живот и общението с Бога. За
православието спасението е „битие в Христа”, което е изразено с думите на
св. Василий Велики: „Чрез кръщението, миропомазването и евхаристията човек
свободно става член на възкръсналото тяло Христово”. Както казва о. Йоан
Майендорф, този елемент на свободата е основен за православното разбиране
за спасението. Ето защо православието винаги е възприемало спасението като
процес, като движение, а не като еднократен акт, за разлика от западното
разбиране, което е лишено от динамизъм. В този аспект, една от най-добрите
формулировки на православното разбиране за спасението дава о. А. Кониарис:
„В православното богословие спасението не е статично, а динамично, то не
е крайно състояние, което завършва, когато бъде достигнато, а непрестанен
теосис, уподобяване на Христа, т.е. възприемане цялата пълнота на Божествения живот. Нещо, което никога няма да можем да достигнем в пълнота в този
живот”. В Западната църква спасението се възприема като еднократен акт,
като въздаяние, получено в отговор на човешките усилия да се изпълнява волята
Божия. Така то се превръща в юридическо изкупление и оправдание. Своя логичен
завършек легалистичният подход към спасението намира в протестантското
богословие, при което липсата на динамичност е изведена в доктрина, в учението за спасението като еднократен акт, осъществяван чрез влизането в
Църквата.
Безкритичният обмен на идеи довежда дотам, че и в православието светоотеческата семантична натовареност на изкуплението (Гал. 3:13), разбирана преди
всичко като победа над смъртта, постепенно добива буквалистична римокатолическата окраска на помирение с Бога и Анселмово удовлетворение. Още от
времето на Тертулиан на Запад започва да се насажда моделът на Христос като
посредник между човечеството и Бога. Моделът допълнително се утвърждава
от възприетото от Западната църква Августиново унаследяване на вината
на праотците от цялото човечеството. Този модел добива своя завършен, диаметрално противоположен на Изтока вид при Анселм Кентърбърийски, който
обобщава, че целта на Христовата смърт е да бъде удовлетворен Бог, Който
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е оскърбен от човешкия грях5. Тоест човечеството е в дълг към Бога и този
дълг трябва да бъде платен. Понеже човечеството не може да даде достойна
отплата, Христовата смърт е тази, която я заменя. Този възглед съответства
на човешката логика и опит, като, разбира се, не можем да отречем и библейс
ката му връзка. Той чудесно кореспондира с римското право, към което ранните
богослови на Запада изпитват нескрит интерес. Тази логична схема покрива и
удовлетворява човешкото разбиране за справедливост, убедителна е и става
популярна и в православното общество, част от което явно не си дава сметка,
че спасението е онтологично по природа и не може да бъде уподобено на съдебно разбирателство. Нещо повече, една подобна схема принизява величието
на християнството и по думите на Хр. Янарас се явява характерен признак за
всяка една естествена религия. Единствено литургичният опит е в състояние
да превъзмогне, да преобрази и издигне над очевидното човешкия опит, като му
придаде ново и непознато за „мира сего” измерение. Да излезе от статичната
рамка на времето и да се влезе в есхатологията на вечността.
„Достойно и справедливо е да Те възпяваме, да Те благославяме, да Те хвалим, да
Ти благодарим, да Ти се покланяме на всяко място на Твоето владичество. Защото Ти си Бог неизказан, неизследим, невидим, непостижим, Който вечно съществуваш и винаги си един и същ, Ти и Единородният Твой Син и Светият Твой Дух”.
Това е химнът на апофатическото богословие, апофатическото изливане на чувствата, дадено ни в св. Божествена литургия. Химн, който извира от недрата
на „разпнатия и възкръснал живот”, дошъл чрез Кръста в света. Това е апогеят
на апофатиката и крушението на катафатическото богословие, което се опитва да заключи Бога в човешкия понятиен апарат, да Го направи постижим, видим
и достъпен за чувственото възприятие, да изчерпи истината във формулировка.
Но ако Бог не беше невидим и непостижим, ако Бог беше формулируем, Той нямаше да бъда Бог. „Да познаеш Бога е трудно, а да Го опишеш – невъзможно”, казва
св. Григорий Богослов. И както в първите векове на Византия, светата Божествена литургия е била началото и края на катехизацията, чистият богословски
извор, от който всички непрестанно са черпели, така и днес тя не престава да
бъде и катехизатор, и верен коректор на църковната мисъл. В нея, по думите
на архим. Василий Гондикакис, всички вещи се преобразяват и приемат апофатическия характер на свободата: Неизречимото се проявява в богословието;
невидимото – в иконите, а непостижимото – в светостта.

5

Тертулиан (170–220), който вероятно е получил юридическо образование, е първият голям западен богослов, който пише на латински. Той е първият, който интерпретира Христовото спасително дело с категориите на
легализма. Но всъщност блажени Августин (354–430) и Анселм Кентърбърийски (1033–1109) са тези, които
изработват и въвеждат юридическата концепция на Запад. Както с основание счита о. Йоан Майендорф, една
от основните причини за пропастта между източното и западното богословие е огромното влияние на Августиновите легалистични категории на запад и липсата на такова върху Изтока. Юридизмът е напълно чужд на източните Св. отци и най-яркото свидетелство за това е пълното му отсъствие в такъв капитален за православието
труд, какъвто се явява Точно изложение на православната вяра на св. Йоан Дамаскин.
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Филип Димитров

Две есета за свободата на
волята
Една интересна фраза на Еколампадиус
Когато Еколампадиус1 заявява, че „спасението ни е от Бог, погубването ни – от
нас самите”, той всъщност формулира доста логична доктрина, твърде различна от тезите за предопределението. Тя включва следните елементи:
1.

Спасението е възможност, дадена от Бог. Няма защо да търсим под
вола теле и да допускаме, че тя на някого изначално не е дадена.
2. Ние обаче можем със собствени сили да я проиграем.
3. Той, Бог, обаче е пълен господар на спасението, т.е. в крайна сметка той решава кой и дали да бъде спасен.
Ако искаме 3 да не противоречи на 1 и 2, сме принудени да приемем, че всеки от
1
Йоханес Еколампадиус (1482–1531) е водачът на реформацията в Базел, Швейцария, доста близък по възгледи до Цвингли и определян от някои автори като свързващо звено между хуманизма на Еразъм и доктрината на Калвин. – Б.а.
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нас привлича Божия взор с нещо, което носи в себе си и/или изявява чрез делата
си. Разграничението между двете хипотези е по-скоро условно. Това в някаква
степен доближава възгледа на Еколампадиус до пелагианството2 (по-скоро до
едно обърнато полупелагианство) и прави още по-разбираемо защо сред общия
антиримски патос срещу индулгенциите от втората декада на ХVI в. той не е
намерил за необходимо да развие подробно тезата си.
Днес като че ли разбиранията ни са по-малко полярни и диалогът за това дали
спасението може да бъде постигнато само чрез свободната ни воля или само
чрез Божията благодат би представлявал твърде ограничен интерес, без сериозни последици за вярващите, които [би трябвало да] са основен адресат на
подобни обсъждания.
За съвременния човек по-болни остават два други свързани помежду си въпроса:
а) доколко принадлежността към човешката общност е път към спасението и
б) какви могат да бъдат задълженията ни към нея.
Дългите перипетии, през които са минали всички християнски църкви, включително борбите между тях, показват, че християнството винаги е било мислено като общност на вярващи. Опора за тази теза намираме и в оставената
от Иисус молитва: не хлябът мой, а хлябът наш насущний се измолва в нея. И
остави нам (а не мен) долги наша и нас не введи во изкушение, но избави ни
от Лукаваго. За съществуването на общност винаги е необходим един поне
минимален консенсус по основополагащите въпроси (иначе има не общност, а
сбирщина), от което идва и твърде ранното занимаване с ереста и удивителната свадливост по различни мнения, довела в крайна сметка до развитието
на идеите за свобода на словото, съвестта и разнообразните форми на лична
изява. Ако обаче вярваме, че сам Бог ни третира като общност и при цялото
Си настоятелно признаване на свободата на личността изисква да поддържаме
ангажирането си с тази общност, то нищо удивително в това Той да очаква от
нас нещо повече от това да отстояваме своята отделност.
В Глава 10, стих 11 от Иоан, Иисус заявява: „Добрият пастир душата си полага
за овчиците”. Въпреки уговорката, че лично той, Иисус ще си я получи обратно
(Иоан. 10:17-18), този пасаж едва ли трябва да се тълкува откъснато от неговата заръка към следовниците му. В същата сцена (Иоан. 10:34) Иисус фактически
приравнява човеците към себе си. За човека пастир обаче да положи душата си
е нещо, пораждащо и благоговение, и ужас. Както и да се тълкува думата „полагам” (тук преводът от гръцки е без отклонение), за смъртния това е покана
да поеме огромен риск. Ако всичко, що извършва, би било за спасението на душата му, въпросът не би стоял. Той има смисъл само дотолкова, доколкото заради
овчиците той, пастирът, би могъл да застраши душата си, т.е. да извърши грях.
Да съгреша означава да сторя „това, което е зло в Твоите очи” (Пс. 51:4). А в
2

Пелагианството е учение, свързано с името на Пелагий (354–420/440) и осъдено от Църквата, според което човек притежава способността да избира между доброто и злото без подкрепата на Божията благодат, тъй
като първородният грях не е увредил напълно човешката природа. Теорията му е отхвърлена от блажени Августин. – Б.ред.
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случая това звучи като директива.
От английския превод на Крал Джеймс насам в англоезичната литература този
въпрос е решен чрез замяната на думата „душа” с думата „живот”. В българския превод от края на ХIХ в. (известен като „протестантски” тъкмо защото
следва тази англоезична традиция3) „живота си дава” всъщност не ни казва
нищо повече от естественото разбиране за саможертва. Този превод се обяснява с двойственото значение на думата „психе” в гръцкия койне от времето на
създаването на новозаветните текстове – душа, но и живот (в смисъл на духовен живот, за разлика от телесния „зои”). Това разграничение едва ли помага в
случая, макар че е прието и от Лутер (който очевидно също е срещнал голямо
затруднение при превода, за да си позволи да раздели стих 10 на две части и да
залепи това, което вече е било прието да се чете като стих 11, за стих 12).
Опитът чрез превода да се избегне въпросът трябва ли (а защо не и: длъжен
ли е) добрият пастир заради овчиците да застраши душата си, е разбираем.
Проблемен е не преводът, а самият въпрос. От друга страна, каква по-ясна индикация за стойността на човешката – и християнската – общност от това
указание?
Контекстът е до голяма степен ясен – Иисус отхвърля спазването на елементи
от закона, за да може да достигне до „други овце, които не са в тая кошара”,
но принципът е по-важен и той най-ярко звучи в думите: „Никой не ми я отнима,
аз сам от себе си я давам. Имам власт да я дам и власт имам пак да я приема.
Тая заповед получих от Отца си” (Иоан. 10:18).
Най лесното е да се приеме, че тези думи важат само за Христа. Че той единствено е Добрият пастир. Остава въпросът: в коя своя същност Той говори
там: като Бог или като Човек. Защото, като Човек, Той неизбежно би бил пример
за подражание. В този смисъл са и думите му: „Ако Той нарече богове ония, към
които бе отправено словото Божие (и не може да се наруши Писанието)”, (Иоан
10:35.) Нещо повече, в стих 41 се появява и споменаването на Кръстителя, за
когото е по-трудно да се спори дали е бил пастир и добър: „Мнозина дойдоха при
Него и казваха, че Иоан не бил сторил никакво чудо; но всичко, що Иоан бил казал
за Него, било истинско”.
Но ако Иоан 10:11 не е приложим само за Христа, но е указание и към следовниците и ако е тъй и с Иоан 10:18, какво широко поле на инициатива, рискове и
изкушения се отваря пред вярващия. И колко всъщност сложни стават неговите
усилия, за да не се погуби, така щото нито простото смирение, нито простата
праведност стигат...
И така:
Ако идеята за добрия пастир е изводима от човешката същност на Христа, тя
3
Този превод, извършен с помощта на Константин Фотинов, Христодул Костович и Стоян Михайловски и
преработил по-ранния превод на Новия завет от Неофит Рилски, е подтикван – както и предходните споменати
усилия – от Британското библейско дружество чрез мисионерите Елиас Ригс и д-р Албърт Лонг. – Б.а.
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е годен обект за подражание и човек може да се опита да я следва.
За да я следва, човекът трябва да е готов да изпълни Христовата повеля, а
именно да положи душата си – не само живота си – за овчиците.
Това е така, защото никой не му я отнима, а сам я дава, т.е. упражнява свободния си избор. Не е ли това повеля: да изпълни Божието изискване на любовта
именно чрез изявата на свободата си.
Тогава очевидно спасението, което не ни е по принцип отречено, остава да
бъде достигнато – или загубено – чрез дела. Ако я нямаше заповедта да обичаш ближния си както себе си, и бездействието, и чистото отшелничество, и
отсъствието би могло да спаси (какъвто вероятно е случаят с новородените).
Но тази заповед отнема възможността за пасивно изчакване на момента на
спасението.
Най-голям проблем очевидно създава вторият елемент. Почитателите на Макиавелиевия Владетел биха могли да открият тук оправдание за всеки грях, извършен „от любов към овчиците”. Това очевидно не е посланието Христово. То
обаче ни казва, че веднъж натоварени с отговорността, няма как да избягаме
от нея. И колкото тя е по-голяма, толкова по-важна е ролята на свободната
воля. Има ли друг начин да потърсим ако не опора, то поне просветление в този
пасаж освен чрез думите на Еколампадиус: „Спасението ни е от Бог, погубването ни – от нас самите”.

Най-страшните думи на Иисус Христос
За съвременния вярващ идеята, че еврейските първенци са искали да убият
Иисус, защото лекувал в събота (Иоан. 5:18) и защото позволил на учениците си
да късат в съботен ден житни класове, за да се нахранят, звучи малко странно.
Естествено е да си ги представим като тесногръди фанатици, които проектират някаква своя си злоба върху Иисус.
Това до голяма степен се дължи на факта, че мнозина съвременни вярващи убедено настояват, че десетте Божии заповеди трябва да бъдат основа на нашия
живот, но изобщо не си дават труд да ги прочетат – поведение, типично за
модерната епоха (инспирирано в голяма степен от т.нар. независима преса).
Четвъртата Божия заповед (Изх. 20:8-11) гласи: „Да помниш съботния ден и да
го освещаваш”, и продължава с недвусмислени указания да не се работи нищо
през него. Тази заповед прочее предхожда петата – да почиташ баща си и майка си. Затова когато Иисус казва: „Съботата е направена за човека, не човека
за съботата” (Марк. 2:27), той прокламира нещо страшно само по себе си, а
именно, че никоя заповед не е абсолютна, а е право на човека (индивида!) да пре-
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цени как и кога да я спазва. Столетия наред след него хора, които не могат с
лека ръка да бъдат отхвърлени, са се опитвали да върнат нещата обратно към
абсолюта. От друга страна, юнаци от всякакъв вид са използвали това като
индулгенция да нарушават заповедите, когато могат.
Препоръката на Иисус обаче е по-сложна. Той казва: „Бъдете съвършени и вие,
както е съвършен небесният ваш Отец” (Мат. 5:48). Би могло да мине за красиво окуражаване, ако не съответстваше така очебийно на думите на Сатаната
в райската градина: „...ще бъдете като Бог[овете] – да познавате доброто и
злото” (Бит. 3:5). Това, което казва Иисус, е: „Вие [човеците] можете да познавате доброто и злото”. Не се ли налага да приемем, че Бог точно затова ни е
създал – за да се опитаме подобно на Него („по нашия образ, по наше подобие” –
Бит. 1:26) да разпознаваме доброто от злото.
Знаменателно е, че следващите стихове от Иоан (5:19-29) описват това, което
обикновено наричаме Страшния съд. Той всъщност се отнася само за това: дали
сме разпознавали правилно доброто от злото. Иначе единствената мярка за
праведност би била послушанието, а Бог оспорва това още когато се опитва да
отвори очите на Авраам, като превръща поръчаната жертва на сина му Исаак в
жертва на агне, т.е. фактически му казва: „Това, че съм поискал нещо, не е достатъчно, за да смяташ, че то ме удовлетворява. Може да съм имал друго пред
вид. Не се подчинявай сляпо!”.
Свободата, която прониква Новия завет, се мярка и в Стария, но е по-трудна
за идентифициране. От друга страна, стремежът на тези, които искат да се
самоизвинят, позовавайки се на „релативизма” на Иисус, е достатъчно застрашителен. Днес преживяваме голяма част от живота си под неговия знак.
Изискването на Иисус е сурово: „Трябва да разпознаваш доброто от злото, иначе
си за осъждане”. Представете си тези добронамерени хора, които не се доверяват твърде много на човешката природа и просто искат Заповедите да спазват. За да помогнат на ближните си, те се опитват да изградят ограда пред
Заповедите, т.е. да създадат допълнителни правила и забрани, които да помагат
на обикновения човек да не стига опасно близо до риска да ги престъпи. Те естествено изпадат в ужас от едно толкова непосилно изискване, което като да
отменя [една от] десетте Божии заповеди. На колко по-дребна цена са водени
повечето войни на света!
Думата обаче е казана и тя достига сърцата на мнозина. Иисус провъзгласява
нова епоха, в която делата се мерят по нравствената им обосновка. Нима не е
страшно?
Във всички епохи свободата ползва разбойниците. Свободата дава на злото поле
за изява. Отнемането на свободата е най-евтината борба със злото. Иисус
обаче отваря широко вратите и Божият промисъл при създаването на човека
нахлува със страшна, отнасяща сила в ежедневието му. От райската градина
насам вселенската драма – за съществуването, разграничаването и избора на
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доброто и злото – е пред очите ни. Иисус обаче я стоварва с цялата  тежест
върху плещите на човека.
Станал човек, Бог има защо да възвиси човека до Бог. Но това означава да му
отнеме защитата, която човеци векове наред се мъчат да му дадат. Без оградката пред Заповедите човек може да си помисли, че самите Заповеди са своего
рода ограда. И ще не ще, се изправя срещу злото така гол и беззащитен, както
и в райската градина.
Дали пътят извън Едем не е бил временен отдих, нещо като нравствен санаториум, в който е трябвало да съберем сили за страшната драма, която ни очаква?
Доколко посилно става спасението? Иисус ни дава свобода. Очевидно не може да
се мисли спасението без нея. Но останалото е за човека.
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Момчил Методиев

Джон Хенри Нюман:
„Най-опасният човек в
Англия”
Писател и поет, оратор и проповедник, богослов и организатор на католическото образование в Англия, Джон Хенри Нюман е сред най-известните англикани,
приели католицизма в един бурен за отношенията между Англиканската и Католическата църква период.
Джон Хенри Нюман е роден през 1801 г. в семейството на банкер. Приема християнството на 15-годишна възраст в неговата калвинистка версия, а през 1816
г. постъпва в Тринити Колидж в Оксфорд, който завършва през 1821 г. с ниска
оценка, след като по време на учението му баща му фалира. Способностите му
обаче не остават незабелязани и на 12 април 1822 г. той е избран за възпитател в Колежа Ориел, по това време един от водещите в Оксфорд. Две години
по-късно встъпва в клира на Англиканската църква, а през 1825 г. е ръкоположен
за свещеник в Оксфорд. Само няколко години по-късно Нюман вече е един от
най-изявените лидери на Оксфордското движение, което се противопоставя на
тенденцията за секуларизиране на Англиканската църква и се обявява за връщане към нейните католически корени. Движението активно популяризира т.нар.
Теория за клоните, според която англиканството, католицизмът и православието са отделни клони от общото дърво на Вселенската църква. Ораторските и
полемични способности на Нюман стават причина за разгорещени спорове около
личността и възгледите му, а Оксфордското движение е обвинявано в прокарването на „римски” тенденции и влияния във Великобритания. През 1842 г. Нюман
напуска Оксфорд и се оттегля в близкия град Литълмор, където формира нещо
като монашеско общежитие. След оттеглянето на Нюман като изявен член на
Оксфордското движение се налага Хенри Едуард Манинг, който и в бъдеще ще
играе важна роля в живота на Нюман.
Още по време на престоя си Литълмор Нюман публикува няколко статии, в които
изказва симпатиите си към Католическата църква, за да се стигне до неговото
обръщане в католицизма, което става на 9 октомври 1845 г. Решението поставя
под въпрос не само личния му авторитет в Англиканската църква, но и авторитета на цялото Оксфордско движение. В началото на 1846 г. Нюман посещава
Рим, където е ръкоположен за свещеник, а след завръщането си поема последователно няколко католически енории, за да се установи накрая в Бирмингам,
където остава до края на живота си. Петдесетте години на ХIХ век са бурен
период в историята на Англиканската църква – през 1850 г. е извършена т.нар.
„папска агресия”, при която Англия е разделена на католически диоцези; други
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англикани също последват примера на Нюман и приемат католицизма, като през
1851 г. това прави и Хенри Едуард Манинг, който през 1865 г. е назначен за архиепископ на Уестминстър, а през 1875 г. – за кардинал.
Встъпването в католическата йерархия разделя живота на Нюман на два периода – докато първият, англиканският, е по-драматичен, вторият, католическият, е по-спокоен, въпреки че висшата католическа йерархия дълго време запазва
недоверието си към Нюман, подозиран в либерални схващания и съхранени англикански възгледи. Като свещеник в Бирмингам, Нюман продължава да участва
активно в религиозните спорове и през 1851 г. чете лекции, посветени на Настоящото положение на католиците в Англия (The Present Position of Catholics in
England), в които опровергава възгледите на протестантите за католицизма.
През 1854 г. заминава за Дъблин, където е избран за ректор на новооснования
Католически университет на Ирландия. Като ректор на университета, той получава възможност да развие идеите си за целите и смисъла на католическото
висше образование, публикувани под заглавието Идеята за университета.
От този период датират и най-тежките му спорове с бившите му приятели от
Оксфордското движение, които вече са влиятелни членове на Католическата
църква. Макар техните отношения никога да не прерастват в открит конфликт,
Хенри Едуард Манинг споделя, че Нюман внасял „оксфордския тон в Църквата”,
а шамбеланът на папа Пий IХ Талбът направо характеризира Нюман като „найопасния човек в Англия”. Тези настроения стават причина и за неуспеха на някои
от проектите на Нюман – както по отношение на Католическия университет в
Ирландия, така и при опита му да формира средно училище в Оксфорд по подобие
на вече създаденото от него училище в Бирмингам. В отговор на своите критици през 1864 г. Нюман публикува Апология на своя живот (Apologia Pro Vita Sua),
където обяснява религиозните си възгледи и причините за обръщането си към
католицизма. Апологията е последвана от най-важната богословска творба на
Нюман – Граматика на съгласието (Grammar of Assent), публикувана през 1870 г.
В годините на Първия ватикански събор Нюман е подозиран в несъгласие с някои от неговите решения и по-конкретно с провъзгласяването на Догмата за
непогрешимостта на папата – всъщност той никога не оспорва публично този
догмат, а след години обяснява, че винаги е вярвал в него, но в някои частни
писма го определя като „неподходящ”, тъй като е изпитвал съмнения как той
ще се отрази на авторитета на Католическата църква.
През февруари 1878 г. умира папа Пий IХ, който е споделял съмненията на противниците на Нюман. По ирония на съдбата същия месец Нюман е избран за
почетен член на Тринити Колидж на Университета в Оксфорд. Новоизбраният
папа Лъв ХIII обаче променя политиката на Ватикана към Нюман и на 12 февруари
1879 г. го провъзгласява за кардинал-дякон – това се смята за важен прецедент,
тъй като в модерната епоха не е имало случай, при който кардиналската титла
е дарявана на обикновен свещеник, който не заема никаква длъжност в Римската курия. Решението е прието радушно от католиците в Англия и като знак
за премахване на преградите между Ватикана и Англия. Нюман е изключително
развълнуван от решението на папата и пътува до Рим въпреки тежкото си здра-
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вословно състояние. В речта си, последвала провъзгласяването му за кардинал,
той обявява, че винаги е бил противник на либерализма, на „доктрината, че в
религията няма истина; на идеята, че едно верую може да бъде толкова добро,
колкото и всички останали”, както и на схващането, че християнството е „само
емоция и вкус, а не е обективен факт или чудо”.
Кардинал Джон Хенри Нюман умира на 11 август 1890 г. в Бирмингам, където
е погребан. Интересът към него продължава да бъде голям и след смъртта му,
като и днес продължават да съществуват общества, посветени на изучаването на неговото творчество. През септември 2010 г. по време на посещението
си във Великобритания, папа Бенедикт ХVI провъзгласи кардинал Нюман за блажен. Всички негови съчинения са публикувани на интернет страницата www.
newmanreader.org, откъдето са преведени и публикуваните тук две от най-известните проповеди на кардинал Джон Хенри Нюман.
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Джон Хенри Нюман

ИНТЕЛЕКТЪТ, СРЕДСТВО ЗА
РЕЛИГИОЗНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
(Проповед №1)
А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец,
едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с
нея от града (Лук. 7:12)

На този ден отбелязваме един от най-забележителните празници в календара.
Отдаваме почит на една светица, спечелила си небесна корона чрез молитви и
сълзи, безсънни нощи и изтощителни терзания, без да е заемала важен пост в
църковната йерархия, без да е налагала трудни решения или да е давала важен
съвет; без да е била проповедник, учител, евангелист, реформатор или борец за
вярата, без да е била духовен или светски управник; спечелила е тази корона не
чрез красноречие, мъдрост или постигайки някакъв противоречив успех, въобще
без да има заслугите, заради които се обръщаме към другите светци в годишния
цикъл; а защото е била майка, потърсила и спечелила със своето покаяние обръщането на своя син. Синът, за когото са били отправени нейните молитви, е бил
необикновен, необикновена е била и молбата, чрез която тя го е спечелила. Един
свят човек, видял пламенната  молитва, още преди тя да се увенчае с успех, 
рекъл: „Иди си с мир, синът, за когото се молиш толкова пламенно, не може да
погине”. Предсказанието се сбъднало и синът  не само приел вярата, но и станал светец, доктор, „назидавал мнозина в правдата”1. Синът, за когото са били
отправяни тези молитви, е св. Августин и ако той се е превърнал в светилник
за Църквата през следващите векове, трябва да благодарим на неговата майка
св. Моника, родила го не само в плът, но и в дух.
При избора си на текст от Евангелието за отбелязването на този празник
Църквата е свързала св. Моника с неутешимата вдовица, която нашият Господ
срещнал пред градските врати в мига, в който тя щяла да погребе единствения
си син. Когато я видял, Той  казал: „Не плачи”, допрял се до носилото и мъртвият възкръснал2. А молитвите на св. Моника били възнаградени с още по-голямо
чудо. Много майки, загрижени за телата на синовете си, пренебрегват душите
им. Но това не се отнася за светицата, която днес почитаме, чийто син се
отличавал с успех, красноречие, способности и затова бил много уважаван; но за
нея всичко това не значело нищо, докато той оставал мъртъв пред Божия взор,
1

2 Тим. 3:16

2

Виж Лук.7:12-14.
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докато продължавал да е роб на греха и жертва на ересите. Тя копнеела той
да има истински живот. С молитвите си изтощила и небесата, и себе си, но
не успяла лесно да постигне целта си. Той напуснал дома си и отишъл в чужда
земя, понесен от четирите си заблуди – невежеството, гордостта, жаждата и
амбицията, така прекосил Африка и достигал Италия. А тя последвала тялото
му, единствената, опечалена за него, следвала го навсякъде, от град на град. За
нея не e означавало нищо да напусне любимия дом и собствената земя, страната била без значение, единствената  почивка, нейният единствен отдих,
нейното отпущение Nunc dimitiis3 e било неговото ново раждане. Продължавайки
напред с тежката си болка и дълбока самота, с тихата си молитва, накрая тя
бива възнаградена от дългоочакваното чудо. Благодатта стопила горделивото
сърце, прочистила разядената гръд на Августин, успокоила и изцерила неговата
майка; затова в днешното четене се обръщаме към Всемогъщия Благодетел с
думите „Moerentium consolator et in Te sperantium salus”4, утешител на скърбящите и изцелител на надяващите се.
Така Моника, подобно на вдовицата от Евангелието, се превръща в образ на
Св. Църква, която винаги скърби за изгубените си деца и чрез настойчивите си
молитви ги излекува от греха, а към Моника, като олицетворение на Църквата,
могат да се отнесат думите на Пророка: „Иерусалиме! снеми от себе си дрехата на плача и на твоето огорчение…; Стани, Иерусалиме, и застани на висота,
обърни се към изток и погледни децата си, събрани от заник-слънце до изток по
думата на Светия, обрадвани, че Бог си е спомнил за тях”5.
Тази история не принадлежи на миналото, а на всяка епоха. Поколения след поколения, от една страна, изпадат в същото болезнено и тежко лутане, в същото
трескаво безпокойство, в същите мимолетни наслади, в същото постоянно и
безнадеждно нещастие; а от друга – имат същото изпълнено с тревога и безсилие сърце. Векове след векове Августин отново се втурва в света, воден от
същата младежка амбиция и могъща интелектуална енергия, образован, но ненаучен; с удвоени от изтънчените упражнения сили, но лишен от просветление
и опит, разпален, самолюбив, безразсъден, непокорен и неопитен, той продължава да е в плен на тези, които искат гибелта му, жертва на ереста и греха. А
безсилната Моника и днес продължава да плаче и ридае за мъртвото си дете,
родено от нейната утроба, но отделено от нея, което тя е изгубила от погледа си; тя продължава да следва стъпките и лутанията му; продължава да лелее
неговия образ в своето сърце, да пази името му върху устните си, и продължава
като жена да чувства, че не може да се пребори с яростта и лукавството на
този свят. А Светата Църква продължава отново и отново да се поставя на
нейно място и да прави същото като нея, с изпълнено като нея с нежност сърце,
но по-могъщо от нейното, с по-могъщи от нейните ръце, очи и интелект, с влияние, много по-силно от човешкото; по-проницателна от този свят, изпълнена с
много по-силна вяра, тя продължава да сдържа и да изисква обратно този, чиято
3

Виж Лук. 2:29: „Сега отпускаш Твоя раб, владико, според думите си, смиром”.

4

„Утешител на страдащите и спасение на всички вярващи в Теб”– католически химн, посветен на св. Моника. – Б.пр.

5

Варух 5:1-5.
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страст, образец за подражание или изтънченост го водят с бързи стъпки към
разрушението.
Братя мои, има нещо щастливо в това съвпадение, че първата неделя от нашата академична година съвпада с празника на св. Моника. Нима една от основните цели на Университета, още повече на това свещено място, не е да осъществи същото, което тази светица е искала толкова силно и за което е отправяла
своите молитви? Нима не е част от нашите църковни задачи да поемем от ръцете на майката и на бащата тези, които майката и бащата повече не могат
да задържат? Затова, преподавайки всички науки и говорейки с устата на философите и мъдреците, Университетът си е спечелили и прозвището Alma Mater.
Това е майката, която по примера на най-великата сред майките и достойна
за небесата, е едновременно Mater Amabilis, Causa Nostrae Laetitiae и – Sedes
Sapientiae6. Това е майката, която не живее самотно в семейството и в сянката
на градината, а в широкия свят, в активния и населен с много хора град, която
подобно на нашата Велика майка, кротката и нежна Мария, „ще прослави себе
си и между народа си ще бъде възхвалена”7, защото тя самата „обходи небесния
кръг и ходи в дълбините на бездната, във вълните морски и по цялата земя”8
и която е способна във всяка област на човешкото познание да опровергае и
постави на точното място всеки, който противопоставя знанието на себе си,
една истина на друга истина, и който убеждава света, че може да си религиозен
само ако си невежа, а за да бъдеш интелектуалец, трябва да бъдеш невярващ.
Мисълта ми ще стане по-ясна, ако се обърна към природата и състоянието на
човешкия разум. Както знаете, братя мои, човешкият разум може да бъде разглеждан от две принципни гледни точки – като интелектуален и морален. Интелектуалният разум възприема истината, а моралният – дълга. Усъвършенстването на интелекта се нарича умение и талант, а усъвършенстването на
моралната природа се нарича добродетел. Нашето голямо нещастие, в което е
и нашата присъда, идва оттам, че в света тези две способности са разделени,
те са независими една от друга, и затова там, където е налице могъщество
на интелекта, не е задължително присъствието на добродетелта; или там, където е налице правотата, добротата, и моралното величие, не е задължително
присъствието на таланта. Не е било така в началото, както и не е вярно, че
природата ни е съществено различна от тази по време на нейното създаване.
Истината е, че Създателят, след като сътворил творението, чрез свръхестествената си благодат е въздигнал това творение и е обединил всички негови
способности, накарал ги е да си сътрудничат, така че ако човешкият род беше
продължил да живее в това благословено състояние, нямаше да има разграничаване, противоречия, враждебност между едната и другата способност. Но
днес не е така, дори е още по-лошо – благодатта отсъства, душата не може
да остане цяла, разпада се на части, а елементите  се борят един с друг. А
когато едно царство дълго време бива обхванато от безредици, размирици или
6

Определения на Дева Мария в Католическата църква – Обична Майка (Mater Amabilis), Причина за нашата
радост (Causa Nostrae Laetitiae), Трон на мъдростта (Sedes Sapientiae). – Б.пр.

7

Сир. 24:1.

8

Сир. 24: 5-6.
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бунтове, отделни негови части се отделят от него, от централното управление, и започват да водят самостойно съществуване; същото е и с душата на
човека. Казвам, че същото се е случило с душата много отдавна – от нея са се
отделели множество малки царства, станали независими и воюващи помежду
си, които са толкова много, че са успели да ограничат първоначалната върховна
власт до малка територия с незначително влияние, не по-голямо от тяхното.
Всички тези малки държавици, ако мога така да ги нарека, взети поотделно в
душата, са увредени и несъвършени, силни в някои области и слаби в други, защото нито една от тях не може да бъде цялото, достатъчно само по себе си, а
е само част от цялото, което представлява обединение на всички способности
на душата. Затова и някой човек или група от хора биват подвластни на управ
лението, сиреч на признатото управление на жаждата или страстта, други са
подвластни на бруталната сила и материалните ресурси; трети са управлявани
от интелекта, а други са (дори и много!) подвластни на най-прекрасното управ
ление на добродетелта. Такава е ситуацията, която се разкрива пред нашите
очи навън към света; всички тези разностранни сили започват да се борят в
гърдите на всеки, който достигне възрастта на благоразумието и започне да
мисли. Тогава жаждата, страстта, светските амбиции, интелектът, разумът
влизат в жестока битка, за да установят контрол върху него. И когато той
се обърне към себе си, вижда всички тях здраво обвързани помежду си, в големи
образувания и центрове: едни тук, други – там, в помощ на това неустойчиво
състояние, а всяко едно от тях той носи вътре в себе си. Така, поне за известно
време, той се оказва в състояние на вътрешна битка, объркване и несигурност;
отначало е привлечен от един път, после – от друг, без да знае как да вземе
решение, макар да е наясно, че рано или късно трябва да направи този избор; поскоро бързо, защото не може да го отлага, доколкото не може да спре да мисли,
говори и действа, а да мислиш, говориш и действаш означава да избираш.
Това положение е много тежко, а още по-лошото е, че тези различни способности и сили на човешкия разум толкова дълго са били разделени едни от други,
толкова дълго са се изграждали и развивали всяка за себе си, че най-накрая е
започнало да се приема за даденост, че те не могат да бъдат обединени; и
тъй като едни хора следват дълга, други – удоволствието, трети – славата,
а четвърти – интелекта, общоприето е, че всяко от тези качества изключва
останалите, че дългът не може да носи удоволствие, че добродетелта не може
да бъде интелектуална, че добротата не може да бъде велика, че съвестността
не може да бъде героична; наистина често това е така, аз също смятам, че
наистина съществува разделение, но отричам то да е задължително. Приемам,
че в резултат на объркването и безпорядъка, в които се намира човешкият разум, често добрите хора не са привлекателни, за разлика от лошите; че твърде
често интелигентността, разумността, добрият вкус, богатството на фантазията, будността или дълбочината на интелекта, познанието, веселостта
и любезността са на страната на греха, а не на страната на добродетелта.
Съгласен съм, че постигането на изключителност в повече от една посока често лъже, както и че е по-лесно да напредваш в една посока, отколкото в няколко.
И затова, ако човек притежава повече талант, вероятно е той да притежава
по-малко доброта. Ако е стриктен в своите религиозни задължения, има вероят-
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ност той да занемарява общата си култура; а и в определени случаи могат да
бъдат открити хора, които са праведни и добродетелни, но скучни, ограничени
и интелигентни, както и обратното – безпринципни хора, които са бляскави
и забавни. И така, братя мои, разбирате как идва моментът на изкушението,
за което говоря – когато детството е отминало и пред момчето се разкрива
младостта; тогава не само душата е изпълнена и измъчвана от хиляди свои
вътрешни изкушения, тогава тя е изложена и на изкусителността на Злия, нашепващ, че дългът и религията са наистина нещо хубаво, че те са похвални,
свръхестествени (някой съмнява ли се в това?), но че по една или друга причина
обичайно религиозните хора са или много ограничени, или много отегчителни,
още повече че религията сама по себе си е подходяща повече за жените и децата, които си стоят вкъщи, отколкото за мъжете.
О, братя мои, не смятате ли, че голяма част от казаното дотук е истина? Нима
не е истина, че щом разумът ви започне да се разгръща все повече и повече,
именно това е същевременно и бунт срещу онова, което наричаме дълг? Всъщност не сключва ли тогава вашият интелект съюз с непокорството? Вместо да
обедините знанието и религията, както можете да го сторите, не ги ли противопоставяте едно на друго? Например едно от първите доброволни упражнения
на вашия разум не бе ли да се отдадете на вредно любопитство – любопитство,
което пред самите себе си признавахте за грешно, което се противопоставяше на вашата съвест, докато вие му се отдавахте. Тогава искахте да знаете
много неща, които и да бяхте научили, нямаше да ви донесат добро. Това се
случва на момчетата в началото, веднага след като разумът им се отвори, те
започват да търсят грешния път и да се движат към онова, което е зло. И това
е първата грешна стъпка, след което те използват интелекта си, за да изговорят с думи това зло, което е и втората им грешна стъпка. Те създават образи
и мисли, които не би трябвало да ги има, и като им дават израз, поставят печат върху себе си и другите. А после лошият начин, по който се обръщат към
другите, им се връща. Една грешна реч провокира друга и така от детството
им избуява този гибелен тон в разговора, който намеква и предполага злото,
подиграва се, закача се със субекта на греха, дава храна на разгорещеното въображение – нещо, което продължава през целия живот. Сиреч навсякъде, където
светът съществува, това се превръща в част от диханието на света; без него
светът не може да съществува, за него светът „говори от препълнено сърце”9,
и то тържествува винаги, когато на едно място са събрани повече хора, щом
те са успокоени и започнат да говорят свободно, един вид гласно обожествявайки Злия, което бива изслушвано от Злия с голямо задоволство, защото той
вижда в него подготовка за по-тежък грях, тъй като лошите помисли и лошите
думи биват последвани от лоши дела.
Лошата компания разваля вкуса към доброто и затова, когато един младеж е
минал през събитията, за които говорих, лошият вкус го отблъсква от местата и гледките, които биха му донесли доброто. Той започва да губи радостта, която е изпитвал някога от връщането у дома. Малко по малко започва
9

Виж Лук. 6:45: „Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото
съкровище на сърцето си изнася лошо; защото от препълнено сърце говорят устата му”.
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да губи удоволствието от срещите с приятни лица, от безгрижните усмивки,
благородните пътища, от семейния кръг, който все още му е толкова мил. В
началото той си казва, че е недостоен за тях и затова стои далеч от тях;
но накрая домашната рутина му става отегчителна. Желанията и амбициите
му не могат да бъдат задоволени у дома. Той иска повече, отколкото може да
получи там. Любопитството му поема в нова посока, той се заслушва в мнения
и дискусии, несъвместими със светостта на религиозната истина. Отначало
той не е изкушен да ги възприеме, само му е интересно какво „се говори”. Но с
времето, тъй като живее сред компании без ясни принципи, които дори и да не
се противопоставят открито, не приемат за даденост основните истини, или
дори по-лошо – четейки и слушайки мнения, насочени пряко срещу религията, в
крайна сметка, дори и несъзнателно – той възприема влиянието на скептицизма
върху своя разум. Той дори не знае това, не го познава, но този скептицизъм е
тук и още преди да го разпознае, този младеж започва да говори с раздразнение
и нетърпеливост за хората, за поведението, словата и мненията на религиозни
или авторитетни хора. Така той облекчава разума си от товара, който става
все по-тежък с всеки следващ ден. И така той все повече и повече се доближава
до скептиците и невярващите, чувства се все по-спокойно с техния начин на
мислене, докато внезапно един ден, след някакъв инцидент, реалността се стоварва върху него и той ясно разбира, че вече е станал невярващ.
Той вече не може да скрие от себе си истината, че не вярва, през него преминава силна болка, която за известно време го прави нещастен; после той започва
горещо да желае предишната, загубена от него безусловна вяра, сякаш тя е
била приятен сън – макар и приятен, но сън, от който вече се е пробудил и който не може да престане да чувства именно като сън. На следващия етап той
изживява велико издигане и развитие на своя разум, защото светогледът му се
е прочистил от всичко, което е било останало от детството, и сега в замяна
може да създаде това, което му се харесва. Започва да си формира собствени
идеи за нещата, за известно време това го задоволява и му е приятно, после
той привиква с тези идеи, докато те го изморят и възприеме други; така той
вече е изпаднал в безкрайния кръговрат от търсене, което никога не води до
намиране, докато най-накрая, след множество опити, напълно се отказва от
търсенето и решава, че нищо не може да бъде разбрано, че такива неща като
истина не съществуват и че ако все пак е необходимо да има някакво верую, то
изповядваното от него в началото е също толкова добро, колкото и всичко останало, защото съществуват и други твърдения, а и след като няма истина, то
нищо не е сигурно. Но ако притежава по-пламенен темперамент или подобно на
Августин е обект на специална Божия благодат, той не се отказва от търсенето, макар да не може да открие нищо, и продължава да се скита, като „минава
през безводни места, търсейки покой и не намира”10. А в това време бедната
Моника вижда настъпилите промени, макар и да не може сама да ги разбере и
оцени, нито да разбере как се е стигнало до тях; а дори да  бъде обяснено, тя
не би могла да осъзнае или разбере как това може да се случи на толкова скъп
10

Виж Мат. 12:43: „Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и не
намира”.
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на нея човек. Но тя ясно вижда, че е налице ужасяваща промяна, че между тях
се е издигнала стена на разделението, която тя не може да събори, може само
да се обърне към Бога, да плаче и да се моли.
А сега, братя мои, обърнете внимание, че силата на тази заблуда е в това, че
тя съдържа известна истина. Младите мъже имат съзнание за своите способности, които трябва да бъдат упражнявани, за своите желания, които трябва да
имат конкретен обект, а в религиозните кръгове те не могат да открият тези
упражнения или обекти. Тази липса не ги извинява, когато те мислят, говорят
или вършат нещо срещу вярата или морала; но така или иначе, това е същността на тяхното прегрешение. Истината е, че те са не само морални, но и разумни същества, а пък от времето на първородния грях религията и философията
са разделени; всяка една от тях има свой собствен център на влияние и разумните хора търсят нещо в религията, а религиозните търсят нещо в училищата.
Мисля, че това трябва да е целта на Св. престол и на Католическата църква
при създаването на университетите – да бъдат обединени неща, които в началото са били свързани от Бога, а след това са били разделени от човека. Някой
ще възрази, че така аз искам да огранича, разваля и притъпя развитието на интелекта, като го поставя под надзора на църковната йерархия. Не съм и помис
лял такова нещо. Нито пък говоря за компромис, при който религията трябва да
се откаже от нещо или да го премълчава. Искам разумът да има най-голяма свобода, да се ползва със същата свобода като религията, но се застъпвам за това
те да се намират под един и същ покрив, да бъдат въплъщавани от едни и същи
личности. Искам да разруша различието в центровете, което обърква всичко,
създавайки противоречиви влияния. Искам същите места и същите личности да
бъдат едновременно храмове на философията и светилища на божественото.
Няма да се задоволя с това, което би задоволило мнозина – със съществуването
на две независими системи, на разума и на религията, които се развиват паралелно, които спазват някакво разделение на труда и които само по случайност
могат да се срещнат. Не бих се задоволил религията да бъде на едно място, а
науката – на друго, като през деня младите хора разговарят за наука, а вечер
си почиват с религията. Искам интелектуалните и моралните дисциплини да се
намират под един и същ покрив. Набожността не е крайната точка на науките,
нито пък науката е перо върху шапката, ако мога така да се изразя, украшение
на набожността. Искам разумният мирянин да бъде религиозен, а благочестивият духовник да бъде интелектуалец.
Това нито е въпрос на терминология, нито е неуловимо разграничение. Светостта притежава свое влияние, интелектът – свое влияние; в дългосрочна перспектива влиянието на светостта е по-голямо, а в конкретния момент надделява
влиянието на интелекта. Затова и при младите, чието образование продължава
няколко години, влиянието е там, където е интелектът. Учителите им по литература и отделните науки имат дейно участие в тяхното съзряване. Нека двете
влияния да действат свободно, защото по правило не може да има система на
религиозно настойничество, което да омаловажи Разума и да постигне успех
срещу Училището. Младите се нуждаят от мъжествена религия, ако искаме тя
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да плени тяхното неспокойно въображение, необуздания им интелект и да се
докосне до тяхното чувствително сърце.
О, блажена Моника, погледни ни от небесата, докато се стремим да запълним
тъкмо тази липса, за която ти призоваваше в молитвите, с които спечели своята небесна корона. Ти постигна обръщането на сина си благодарение на твоето
застъпничество, продължи да се застъпваш и за нас, за да бъдем и ние благословени като инструменти на човека, в употребата на човешките средства, чрез
които Светият кръст се издига нависоко и благодарение на които религията
управлява света. Помогни ни, на първо място, да успеем да разберем, че Божията
благодат е всичко, а ние сме нищо; и след това – да напредваме в интелекта,
както напредваме в добродетелта, и да показваме „ревност за по-добри дарби”11
в Негова прослава, в прослава на Светата църква и за доброто на човека.
Празникът на Св. Моника, Неделята след Възнесение, 1856 г.
Проповед, произнесена в Университетската църква в Дъблин
Превод от английски: Момчил Методиев

11

1 Кор. 12:31.
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НЕВИДИМИЯТ СВЯТ
(Проповед №13)
„Като имаме пред очи не видимото, а невидимото; понеже видимото е
временно, а невидимото – вечно (2 Кор. 4:18)

Съществуват два свята, „видим и невидим”, както e казано в Символа на вярата – единият свят, който виждаме, и светът, който не виждаме, а светът,
който не виждаме, съществува също толкова реално, колкото и светът, който
виждаме. Макар и да не можем да го видим, той наистина съществува. Ние знаем, че светът, който виждаме, съществува, защото го виждаме. Трябва само
да вдигнем очи и да се огледаме, за да видим доказателството – очите ни го
показват. Виждаме слънцето, луната и звездите, земята и небето, хълмовете и
долините, дърветата и равнините, моретата и реките. Виждаме също хората и
техните дела. Виждаме градовете, величествените сгради и техните обитатели, хора, вървящи насам-натам, заети да подсигурят своето и на семействата
си съществуване, стремящи се към велики дела или просто работещи. Всичко,
което очите ни виждат, формира единия свят. Това е един огромен свят, който
достига до звездите. Хиляди и хиляди години можем да се скитаме в небето, но
дори и да сме по-бързи от светлината, никога не можем да достигнем до всички
тях. Никой не може да определи колко далеч се намират звездите. Този свят е
толкова висок, толкова широк, толкова дълбок, и все пак тъй близо до нас. Той е
навсякъде и наглед не оставя място за никакъв друг свят.
Ала въпреки този безкраен видим свят, съществува и друг свят, който е още поширок, но също толкова близо до нас и още по-дивен; този друг свят е около нас
и дори и да не го виждаме, той е още по-дивен от видимия и затова и не можем
да го видим. Заобиколени сме от безброй същества, които идват и си отиват,
наблюдават, работят или очакват, които са невидими за нас; това е другият
свят, в който не проникват очите, а само вярата.
Нека задълбочим тази мисъл. Родени сме в сетивния свят, сиреч сред реални
неща, които ни заобикалят, които се обръщат към нас и които възприемаме чрез
телесните си органи, чрез очите, ушите, пръстите. Ние ги чувстваме, чуваме и
виждаме, и знаем, че те съществуват, защото така ги възприемаме. Около нас
има безкрайно много същества, одушевени и неодушевени, но чрез сетивата си
ние можем да усетим само определена част от тях. А и когато ни въздействат,
те ни доказват своето съществуване. Ние ги чувстваме и имаме ясното съзнание, че ги възприемаме. Не само ги виждаме, но и знаем, че ги виждаме, не само
общуваме с тях, но и знаем, че го правим. Живеем сред хора и знаем, че те са
около нас. Усещаме студ и глад и знаем кои сетивни неща могат да ги утолят.
Храним се, пием, обличаме се, живеем по домовете си, говорим и вършим неща
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с другите хора, изпълняваме социалните си задължения и ясно усещаме какво
вършим. Такова е нашето отношение към една част от безбройните същества,
намиращи се около нас. Те ни въздействат и ние знаем за това, на свой ред и
ние им въздействаме и знаем, че го правим.
Всичко това няма отношение към другия свят, за който говоря и който също ни
въздейства, без обаче да имаме съзнание за него. Той присъства и ни въздейства
също толкова реално, колкото и този свят, разкриващ се видимо пред нас. А за
съществуването на този друг свят ни говори Св. писание. Питаш какъв е този
свят и какво съдържа? Не твърдя, че всичко в него е далеч по-важно от видимия
свят, защото част от видимите неща са другите хора, а нищо сред творенията
не може да бъде по-ценно и по-прекрасно от синовете човешки. Но все пак, ако
гледаме цялостно на видимите и невидимите неща, невидимият свят е много
по-висш от видимия. Защото, първо, там е Този, който е над всички същества,
създател на всички тях, пред Когото всички те са нищо, и с Когото нищо не
може да бъде сравнено. Знаем, че Всемогъщият Бог съществува по-реално и
абсолютно от всеки един човек, чието съществуване ние усещаме чрез сетивата си; ние не Го виждаме, не Го чуваме, само Го „усещаме”1, без да можем да Го
открием. Следователно това, което виждаме, е само част, и то второстепенна
част от съществата около нас, защото само тогава е възможно Всемогъщият
Бог, Битието на всички бития, да не бъде един от тях, а да бъде сред „невидимото” за очите. Един-единствен път в продължение на тридесет и три години Той
снизходи, за да стане едно от видимите същества, и тогава Той, второто лице
на преблагословената Троица, по неизречимо благоволение беше роден от Дева
Мария в света на сетивата. Тогава той беше видян, чут, докосван, хранеше се,
пиеше, спеше, говореше, ходеше, извършваше дела като другите хора; но като
изключим този кратък период, присъствието Му никога не е било осезаемо, той
никога не ни е дарявал възможността да усетим Неговото присъствие чрез сетивата си. Той дойде и се оттегли, и лично за нас изглежда, че Той сякаш никога
не се е показвал и ние притежаваме толкова малко сетивен опит за Неговото
присъствие. Но все пак Той е „живият, жив вовеки веков”2.
В другия свят се намират и душите на мъртвите. Напускайки този свят, те
не престават да съществуват, а се оттеглят от видимата сцена, или с други думи, престават да ни въздействат чрез нашите сетива. Те продължават
да живеят както преди, но външната обвивка, чрез която преди са общували с
другите хора, по неизвестен за нас начин се е отделила от тях, изсушила се е,
подобно на падащите листа от дървото. Те продължават да съществуват, но
са лишени от обичайните средства за достъп и общуване с нас. Подобно на хората, загубили гласа или ръката си, които продължават да съществуват, както
преди, ала не могат да говорят или пишат, нито по друг начин да поддържат отношенията с нас; когато човек загуби не само ръката или гласа си, но и цялата
си външна обвивка, което се приема за смърт, това не означава, че човекът си
е отишъл, а че ние сме изгубили средствата, с които да го възприемаме.
1

Виж Деян. 17:27: „За да търсят Господа, та не биха ли Го някак усетили и намерили, макар Той и да не е далеч
от всекиго измежду нас”.

2

Откр. 1:17-18.
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И още: ангелите също населяват невидимия свят и за тях ни е казано много повече, отколкото за душите на починалите верни, защото последните „почиват
от трудовете си”3, а ангелите активно работят сред нас в Църквата. Казано
е, че те са „духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят
спасение” (Евр. 1:14). Никой християнин не е толкова обикновен и затова е прид
ружаван от ангели, стига да живее във вяра и любов. Макар те да са толкова
велики, толкова славни, толкова чисти, толкова прекрасни, че дори и само ди ги
съзрем (ако ни бъде позволено), ще изпитаме силен удар, както се случва с пророк Даниил, светец и праведник; те са нашите „слуги-другари” и съработници,
които внимателно наблюдават и защитават дори и най-обикновения от нас,
щом принадлежи на Христа. Това, че те са част от невидимия свят, разбираме
от видението на патриарх Иаков. Казано е, че след като напусна брат си Исав,
„стана Иаков рано сутринта, взе камъка, който беше си турил за възглавница,
постави го паметник и го поля отгоре с елей” (Бит. 28:11). Той въобще не се
замисля, че на това място има нещо наистина прекрасно! То изглежда като
всяко друго място. Това е било пусто, неудобно място, там не е имало къща,
нощта е падала и той е трябвало да спи на голата скала. А колко различна е
била истината! Той вижда само видимия свят, не вижда невидимия свят, а е бил
там. Бил е там, макар да не се проявява веднага и да се налага да се разкрие
по свръхестествен начин. Вижда го в съня си: „И видя сън: ето, стълба изправена на земята, а върхът  стига до небето, и Ангели Божии се качват и слизат
по нея. И ето, Господ стои отгоре на нея”4. Това е бил другият свят. Сега нека
обърнем внимание на това. Обикновено хората говорят, сякаш другият свят съществува не сега, а след смъртта. Не, той съществува сега, макар и да не го
виждаме. Той е сред нас и около нас. Това ни показва Иаков в съня си. Ангелите
са около него, макар и той да не знае това. Това е, което вижда Иаков в съня си,
което слугата на Елисея вижда сякаш с очите си, това е, което пастирите на
Рождество не само виждат, но и чуват. Те чуват гласовете на благословените
духове, които възхваляват Бога ден и нощ, а ние, в нашето по-низше състояние,
можем само да им подражаваме или помагаме.
Така се озоваваме едновременно в света на духовете и в света на сетивата,
общуваме и участваме в него, макар и да нямаме съзнание за това. Ако изглежда
странно за някого, нека той се замисли, че ние участваме и в един трети свят,
който виждаме, но за който знаем по-малко, отколкото за света на ангелите –
светът на дивите животни. Има ли нещо по-изумително и странно, колкото и да
сме привикнали с този свят, от това около нас да има група същества, които
виждаме, но за чието състояние, съдба и интереси знаем толкова малко, колкото
и за жителите на слънцето и луната? Ако концентрираме съзнанието си, ще
разберем колко съкрушителна е мисълта, че ние ползваме, дори бих казал и общуваме, със създания, които са за нас толкова непознати, толкова тайнствени,
сякаш са някакви приказни, неземни същества, родени сякаш от ориенталски
суеверия, създания по-могъщи от човека, но все пак негови слуги. Реално ние по3
Виж Откр. 14:13: „И чух глас от небето да ми казва: напиши: блажени са мъртвите, които умират в Господа
отсега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си: делата им вървят заедно с тях”.
4

Бит. 28:12-13
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знаваме повече ангелите, отколкото дивите животни. Явно е, че те изпитват
страст, имат конкретни навици, притежават чувство за отговорност, но за
нас те остават някаква тайна. Не знаем могат ли да извършват грях, подлежат ли на наказание, живеят ли след смъртта. Мнозина от тях подлагаме на
страдания и от своя страна те нерядко сякаш ни отмъщават, следвайки някакъв
чуден закон. Ние сме зависими от тях, ползваме се от техния труд, храним се с
тяхната плът. Всичко това обаче можем да кажем само за тези от тях, които
са около нас, но насочете мисълта си навън, към многобройните големи и малки
животни, които живеят в неизбродимите гори, във водата или въздуха, и кажете
дали съществуването на толкова много животни, различни по своята природа,
странни и диви в своята същност, живеещи на земята без обяснима цел, не е
също толкова тайнствено, колкото всичко, казано в Св. писание за ангелите?
Не усещаме ли чрез сетивата си, че сме заобиколени от един по-низш свят, с
който сме взаимно свързани, без обаче да го разбираме? И толкова ли е трудно
тогава да приемем казаното в Св. писание за света, който е по-висш от нас?
Наистина, ако за хората е толкова трудно да приемат съществуването на света на духовете, защото не го познават, би трябвало да се замислят колко много
са световете, които съществуват заедно в самото човешко общество. Говорим
за света на политиката, света на науката, на учението, на литературата, на
религията и още много други; някои от хората са толкова здраво свързани с
други хора и същевременно толкова изолирани от останалите, преследват толкова различни цели, спазват толкова различни принципи и следователно имат
толкова различни отношения, че на едно и също място по едно и също време
съществуват многобройни кръгове или (както могат да бъдат наречени) светове, формирани от незабележими, незнайни, неразбираеми едни за други хора.
Те бродят по същите житейски пътеки, изглеждат по един и същ начин, но общността на чувствата между тях е толкова слаба, те знаят толкова малко за
случващото се извън собствената им сфера, че един чужденец, пристигнал при
съседите си, в зависимост от стремежите и познанствата си може да си отиде
с различна или дори превратна представа за тях. Но нека да оставим настрана
политическите или търговски суетни в големия град, да отидем за малко в някое
усамотено село, където нищо не се случва, и да помислим какъв е начинът на живот, навиците, задълженията и мислите на неговите жители, и тогава да кажем
дали светът, взет в отделните му части, не е още по-невероятен от света на
ангелите, показан ни от Св. писание?
Следователно светът на духовете, макар и невидим, съществува; съществува в
настоящето, не в бъдещето и не далеч. Той не е над небето, отвъд гроба, той е
тук и сега, Царството Божие е сред нас. Св. Павел ни учи да „имаме пред очи не
видимото, а невидимото; понеже видимото е временно, а невидимото – вечно”.
Виждате, че за него това е явна истина, която има отношение към нашето поведение. Той не само говори за невидимия свят, но и ни задължава да го „имаме
пред очи”, той не само противопоставя на този свят временните неща, но и
казва, че съществуването им във времето е причина не да се взираме в тях, а
да гледаме отвъд тях. Вечността не е далечна, защото тя достига до бъдещето, нито пък невидимият свят е лишен от влияние върху нас, защото не може
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да бъде усетен. В друго послание той казва нещо подобно: „А нашето живелище
е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа”.
И отново: „и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Иисуса”. И пак:
„вашият живот е скрит с Христа в Бога; Твоят живот е скрит с Христос в
Бога”. Същият смисъл имат и думите на св. Петър: „Когото обичате, без да
сте Го видели, и в Когото вярвайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост”. И отново св. Петър, говорейки за апостолите:
„Защото мисля, че нас, апостолите, Бог постави най-последни, като осъдени на
смърт; понеже станахме зрелище на света – на Ангели и човеци”. Както и във
вече цитираните думи, в които той говори за ангелите като „духове служебни,
провождани да служат на ония, които ще наследят спасение?” (Фил. 3:20; Еф. 2:6;
Кол. 3:3; 1 Петр. 1:8; 1 Кор. 4:9; Евр. 1:14).
Такова е скритото Царство Божие, което макар днес да си остава скрито, в
съответния сезон ще се открие пред нас. Хората си мислят, че са господари
на света и могат да правят с него, каквото си искат. Мислят, че тази земя
е тяхна собственост и че случващото се на нея е в тяхната власт; но тази
земя има други господари освен тях и е арена на много по-голям конфликт, отколкото те могат да проумеят. В нея се намират презрените от тях Христови
младенци, Неговите ангели, на които те не вярват; и накрая на тях ще им бъде
дадено владението на земята. Сега наглед „всичко си стои тъй, както от начало
на творението”, и затова подигравачите питат: „Де е обещанието за Неговото пришествие”5, но в уреченото време „синовете Божии ще се прославят”, а
скритите светци „тогава ще блеснат като слънце в царството на Отца си”6.
Когато ангелите се явиха на пастирите, явяването им беше внезапно – „И внезапно се яви с Ангела многобройно воинство небесно”7. Колко прекрасна гледка!
Преди това нощта изглеждаше като всяка друга нощ, както и вечерта, в която
Иаков имаше своето видение, беше като всяка друга вечер. Пастирите са пазили
нощна стража при стадото си и са чакали нощта да премине. После звездите
са се раздвижили, станало е полунощ. И когато ангелите се явили, те не са
имали представа за нищо подобно. Такива са силите и добродетелите, скрити
във видимите неща, които по Божията воля могат да се проявят. За миг те се
явили на Иаков, за миг – пред слугата на Елисей, за миг и пред овчарите. Те ще
се явят завинаги, когато Христос слезе в Последния ден „в славата на Отца Си
със светите Ангели”8. Тогава този свят ще изтлее, а другият ще изгрее.
Нека такива бъдат вашите мисли, братя мои, особено през пролетния сезон,
когато цялото лице на природата е толкова богато и красиво. Един-единствен
път през годината, но все пак един път, видимият свят показва скритите си
сили и по този начин се явява. После се показват листата, цветовете на плодните дръвчета, цветята; тревата и житото прорастват. Виждаме скритото из5

Виж 2 Петр. 3:3-4: „най-първо знайте това, че в последните дни ще се явят подигравачи, които вървят по
своите си похоти и казват: де е обещанието за Неговото пришествие? Защото, откак бащите ни починаха,
всичко си стои тъй, както от начало на творението

6

Мат. 13:43.

7

Лук. 2:13

8

Марк. 8:38
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буяване на този скрит живот, с който Бог е населил материалния свят. Е, това
е само пример, който показва какво може да се случи по Божията воля, когато
Той изрича словото. Същата тази земя, натежала сега от листа и цветове,
един ден ще избуи в нов свят на светлина и слава, в който ще видим светците и
ангелите. Без да имаме опита от предишни пролети, бихме ли си помислили само
преди два или три месеца, че е възможно лишеното от живот лице на природата
да стане толкова прекрасно и разнообразно? Колко различни изглеждат дърветата, когато листата са там и когато ги няма! Колко невероятно ни се струва сухите и голи клони да се окичат с нещо толкова светло и ободряващо! И все пак
в удачното за Бог време листата се появяват върху дърветата. Сезонът може
и да закъснее, но накрая настъпва. Същото е и с настъпването на Вечната
пролет, очаквана от всички християни. Ще настъпи, макар и да закъснява, нека я
очакваме, въпреки че се бави, „защото Идещият ще дойде и няма да се забави”9.
Затова и всеки ден повтаряме „да дойде Твоето царство”, което означава – о,
Господи, появи се, разкрий се; Ти, който стоиш сред херувими, появи се; прояви
силата си и ела да ни помогнеш. Земята, която виждаме, не ни удовлетворява,
тя е само началото; тя представлява само обещание за нещо, което е отвъд,
дори и тази земя да показва най-голямата си красота, всичките си цветя, дори
и по нежния начин да показва какво се крие зад нея; дори това не е достатъчно.
Знаем, че отвъд това, което виждаме, се крие нещо много повече. Светът на
светците и ангелите, светът на славата, Божият дворец, планината на Господа, небесният Иерусалим, тронът на Бог и Христос, всички тези чудеса, които
са вечни, най-прекрасни, тайнствени и неразбираеми, се крият отвъд това, което е видимо. Ние виждаме само външната обвивка на вечното царство и към
това царство обръщаме взора на своята вяра. Изгрей, Господи, както в деня на
Твоето Рождество, когато ангелите се явиха на пастирите, нека славата ти
да процъфтява като цветовете и листата на дърветата; с твоята могъща
власт превърни видимия свят в този божествен свят, който все още не можем
да видим; разруши видимото, за да може да отмине и да се превърне в света, в
който вярваме. Ярък като слънцето, небето и облаците, зелен като листата на
полето, сладък като песента на птиците, знаем, че това не е всичко, и няма да
сбъркаме тази част с цялото. Те произлизат от центъра на любовта и добротата, който е Самият Бог, но това не е Неговата пълнота, те говорят за небесата, но не са небесата, те са само далечни проблясъци и смътни отражения
на Неговия образ, това са само трохите на масата. Очакваме идването на деня
Господен, когато целият този външен свят, колкото и да е добър, ще си отиде;
когато небесата ще се разтворят, а земята ще се разтопи. Можем да понесем
загубата, защото знаем, че това ще бъде повдигането на завесата. Знаем, че
отминаването на видимия свят ще бъде последвано от идването на невидимия
свят. Знаем, че видимият свят е само параван, зад който се намират Бог и
Христос, и Неговите светци и ангели. И ние искрено се надяваме и се молим за
свършека на всичко видимо заради копнежа ни по невидимото.
О, благословени тези, на които е писано да видят чудесата, сред които сега
се намират, и към които сега е обърнат техният взор, ала не могат да ги раз9

Евр. 10:37
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познаят! Благословени тези, които ще съзрат това, което нито един смъртен
не е виждал и което само вярата може да проумее! Дори и сега тези дивни
неща от новия свят са същите, каквито ще бъдат. Те са безсмъртни и вечни;
а душите, които тогава ще ги проумеят, ще ги видят в тяхното спокойствие
и величие там, където са били винаги. Но кой може да изкаже изненадата и възторга, който ще изпитат тези, които ще видят това за пръв път и за чиито
възприятия то ще бъде нещо ново! Кой може дори с частица от фантазията
си да си представи чувствата на починалите във вяра, събудени за радостта!
Знаем, че тогава започва вечният живот; и ако тогава сме запазили днешната
си памет, това ще бъде ден, спазван като деня Господен во вовеки веков до вечността. Тогава ще можем вечно да израстваме в знанията и любовта, а този
ден на възкръсването от мъртвите, денят едновременно на нашето раждане и
възприемане, ще бъде винаги скъп и свещен за нас. Когато след дълъг покой се
окажем надарени със свежи сили; могъщи заради семената на вечния живот в
нас; способни да обичаме Господ, както искаме; изпълнени със съзнанието, че е
свършено завинаги с грижите, скръбта, мъката, тревогите и загубите; когато бъдем благословени с привързаността на земните ни приятели, които сме
обичали толкова слабо и сме защитавали толкова немощно, докато те са били
заедно с нас в плът; и преди всичко – когато бъдем посетени от непосредствено
видимото неизказано Божие присъствие заедно с Неговия единствен Син, Нашия
Господ Иисус Христос и с неговият съравен и съвечен Дух, тогава тази велика
гледка, изпълнена навеки с пълнотата на радостта и насладата – какви дълбоки,
неизречими, невъобразими мисли ще ви споходят тогава! Колко дълбоко ще бъдем
докоснати тогава! Какви скрити съзвучия, за които човешката същност изглежда неспособна, ще бъдат събудени! Земните думи са напълно безполезни, за да
изразят тези големи копнежи. Нека затворим очи и помълчим.
„Всяка плът е трева, и всичката  красота е като полско цвете.
Тревата изсъхва, цветето увяхва, щом духне върху него духане от Господа: тъй
и народът е трева. Трева изсъхва, цвете увяхва, а словото на нашия Бог ще
пребъде вечно” (Ис. 40, 6-8).
Превод от английски: Момчил Методиев
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Тони Николов

Брат Роже от ТЕЗЕ: ПРИМЕРЪТ
на доверието
„Колкото и радикално да е злото,
то не е по-дълбоко от доброто”.
Казват, че тези думи на философа Пол Рикьор често обичал
да повтаря брат Роже Щютц
(1915–2005) – основателят на
икуменическата общност в Тезе
(Франция), нагърбила се с нелеката задача да символизира единението на протестанти, католици и православни в рамките на
християнския свят.
Дали си ги е повтарял и на този
16 август 2005 г., когато свеБрат Роже
тът бе разтърсен от вестта
за неговото убийство? В такива случаи историята се показва от своята тъмна
и криминална страна: по време на общата вечерна молитва в Тезе, и то в навечерието на Световните дни на младежта в Кьолн, неуравновесената 36-годишна
румънка Луминита Солкан се приближава до 90-годишния духовник и няколко пъти
го пробожда с нож. Раните са смъртоносни. Сякаш за да подсили абсурдността
на случилото се, жената засипва следствието с брътвежи за световен франкмасонски заговор и специална поръчка на ИРА.
Сравняват смъртта на брат Роже със случилото се с Мартин Лутер Кинг,
Махатма Ганди или салвадорския епископ Оскар Ромеро. И все пак има една съществена разлика: всички те са отстоявали определена политическа или идейна
позиция и са били убити заради нея от свои противници. Смъртта на брат Роже,
както с мъка отбелязват следовниците му от Тезе, е израз на радикалното зло
в света. Тя е ужасна тъкмо с безпричинността си. С това, че пред очите на
цял свят си отиде един невинен, проповядвал десетилетия единствено любов,
доброта и помирение между хората. Омраза „без основания” и ненавист „без
вина”; в такава ненавист Христос всъщност упреква възненавиделите го: „че
Ме намразиха без вина” (Иоан 15:25).
Затова и брат Роже е „невинен” в същинския смисъл на думата. Става дума за
невинността на неизкусения от злото, отказващ да приеме неговото радикално
действие в света. Невинност, а не наивност, която прави възможна идеята за

90

2010 / брой 9 (56)

помирение между хората, за да се стигне до създаването на уникална духовна
общност като Тезе.

Началото: подкрепата на нуждаещите се
Що за пример е необходим, за да се пропукат вековните стени между християните? И кой всъщност е човекът, познат на целия свят просто като брат Роже?
Роже-Луи Шютц е роден на 12 май 1915 г. в Прованс, кантона Во, Швейцария. Той
е деветото дете в семейството на протестантския пастор Карл Улрих Шютц
и Амели-Анриет Шютц-Марсош, френска протестантка, чиито корени са от
Бургундия. С други думи, той е син и внук на калвинистки пастори. Неговият
дядо по майчина линия, който е французин, без малко обаче не става католически
свещеник. Той учи в католическа семинария, ала по време на Първия ватикански
събор минава в схизмата на старокатолиците, а по-късно става пастор. Брат
Роже никога не говори за този свой дядо, ала фактът е показателен и присъства в последните му биографии1, доколкото в някаква степен внукът извървява
обратния път.
Младият Роже мечтае да стане писател. Желание, което впоследствие се сбъдва: книгите му са преведени на повечето световни езици. По-късно решава да
учи теология и да стане пастор. Още докато учи богословие в Страсбург и
Лозана (1937–1940), у него съзрява необичаен за протестантизма проект – създаване на монашеска общност. През 1940 г. решава да се установи в Тезе, селце
в Бургундия, където е радушно приет от местните жители. По това време Роже
Шютц е на 25 г., лекарите са открили у него наченки на туберкулозен процес,
но той е твърдо решен да напусне неутрална Швейцария и да прояви съпричастност към родината на своята майка, заживявайки в окупираната от нацисти
Франция. Още тук прозират чертите на по-сетнешния проект – подкрепата на
нуждаещи се от помощ и убежище. Селцето Тезе е съвсем близо до демаркационната линия между окупираната от немците територия и останалата част
на страната, управлявана от режима на Виши. Домът, който Роже и сестра му
Женевиев купуват с малък заем, е с идеално местоположение, за да приютява
бегълци от окупираната територия, мнозина от тях евреи. Приятели от Лион
започват да дават адреса на къщата, която скоро се превръща в мечтано убежище. Материалните възможности са силно ограничени: не достига храна, липсва течаща вода и често трябва да се ходи до близкия кладенец. В желанието си
да не смущава хората, които е подслонил, били те евреи или агностици, брат
Роже се моли насаме: често, подобно на св. Франциск от Асизи, отива и пее в
гората зад къщата. Сестра му Женевиев въвежда правилото: всеки, който се
моли, най-добре да го прави сам в стаята си. Близки на семейството ги предуп
реждават, че Гестапо е по петите им. През есента на 1942 г. Роже и сестра му
се връщат в Женева. Там окончателно съзряват основните идеи на бъдещата
мъжка монашеска общност и веднага след края на немската окупация първите
членове на братството се заселват в Тезе. Краят на войната изкарва на пре1

Yves Chiron, Frère Roger. Le fondateur de Taizé, Perrin, 2008.
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ден план хуманитарната дейност. През 1945 г. млад адвокат създава асоциация,
която си поставя за цел грижата за деца, изгубили родителите си по време на
войната. Той предлага на братята да вземат част от децата при тях в Тезе.
На мъжка общност не е разрешено да приема и да се грижи за деца, затова
брат Роже моли сестра си Женевиев да се върне в Тезе и да поеме грижата за
тези деца. Всяка неделя братята приемат и немски военнопленници от лагер,
недалеч от Тезе.

Брат Роже (вдясно) и първата общност на Тезе, краят на 40-те години

Постепенно и други млади братя се присъединяват към основната група. През
1949 г. седмина от тях дават обет за безбрачие и скромен живот. Не се приемат дарения, отказват се от наследства, прехраната се осигурява с труда на
братята. По това време брат Роже открива в лицето на пастор Макс Тюриан
(1921–1996) своето второ аз, човек, който застава зад него в изграждането на
обителта.

Пътят на доверието
След продължително оттегляне в тишина и размисъл през зимата на 1952–53 г.
основателят на общността пише устава на Тезе, в който обяснява на братята
основните принципи, които правят възможен живота в една такава общност:
откритост, в обща молитва, към всички християни, независимо от тяхната
деноминация.
Интересното е, че първите, които приемат протегнатата ръка на братята
от Тезе, са православни. Руснаци и украинци емигранти се присъединяват към
общността, а Николай Бердяев е сред любимите духовни автори на брат Роже.
Постепенно се забелязват и знаци на промяна в отношението на Католическата църква към общността. През 1949 г. двамата основатели на Тезе са приети
в Рим на високо ниво. Папа Пий XII на два пъти, при това на лична аудиенция,
приема двамата пастори, което е сериозен знак, че нещо се е променило: заго-
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варя се за диалог с „не-католиците”. В годините на Втория ватикански събор
Тезе е вече икуменическа общност, обединяваща протестанти, православни и
католици, поставено е началото на първите общи инициативи. А брат Роже
заедно с пастор Макс Тюриан са поканени да присъстват като наблюдатели
на дейността на Събора. И те вземат участие в четири от неговите сесии
(1962–1965). Разказват, че папа Йоан XXIII веднъж, срещайки брат Роже, извикал:
„Ах, Тезе, тази малка пролет!”.
От средата на 50-те Тезе се превръща в притегателно място за младите хора,
вълнуващи се от духовността. А от 1978 г. въпреки скромните си средства общността организира петдневни срещи на младежи, идващи от цял свят2.

Три пъти на ден е общата служба в църквата на помирението. В началото на
60-те години брат Роже и неговите сподвижници обръщат поглед към Източна
Европа. И независимо от враждебността на комунистическите режими са установени първите контакти. Тази част от дейността на Тезе предстои да бъде
написана3. Става дума за множество пътувания, осъществени от брат Роже и
неговите събратя от Тезе (понякога с подкрепата на Световния съвет на Църквите), но най-често с туристически визи. Как са протичали тези контролирани
2

Подробности на българската версия в сайта на общността http://www.taize.fr/.

3

Такова поне е заключението на Jean-Claude Escaffit et Moïz Rasiwala, Histoire de Taizé, Seuil, 2008.
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от страна на комунистическите власти срещи, не е трудно да си представим.
Поради очевидната невъзможност да говори публично на каквито и да е събирания, брат Роже повтарял при срещи с християни от комунистическия блок: „Ще
помълчим заедно”4. Упорството явно е давало резултати дори по отношение на
България, щом през 1967 г. днешният видински митрополит Дометиан прекарва
няколко месеца като гост на монашеската общност в Тезе.

Мълчание и молитва
В какво е силата на посланието, което Тезе отправя към християнския свят? В
общността на молитвата, в онова, което три пъти дневно се случва на хълма
на помирението: съвместен труд, четене на Библията, общуване. Три пъти дневно камбаните на Тезе призовават в църквата за молитва. Стотици, понякога
хиляди младежи от цял свят се събират, за да се помолят заедно с братята
от общността. В центъра на всяка обща молитва е моментът на мълчанието,
на личната среща с Бога. Мълчание и молитва. Смирено единение с Бога, което
може и без думи, нали тогава, по думите на псалмопевеца, то е смиреност и
упокой (Пс. 130:2).
Мълчание, което ни подготвя за нова среща с Бога. Тъкмо в мълчанието словото
Божие се разкрива, „защото словото Божие е живо и действено и е по-остро от
всеки двуостър меч: то прониква до раздяла на душа и дух” (Евр. 4:12).
Големият философ Пол Рикьор, който има протестантски корени и до края на
дните си е верен съмишленик на брат Роже, настоява, че щастието ни се открива именно в хоризонта на мълчанието. Той е категоричен, че тъкмо в Тезе е съз
рял как е възможен „проривът на добротата: чрез братството между братята,
в дискретното и спокойно гостоприемство, а също и в молитвата, доколкото
хиляди младежи, без да имат отчетлива представа за доброто и злото, за Бога,
благодатта и Иисус Христос, биват увлечени от добротата”5.
А друг близък приятел на общността, френският православен богослов Оливие
Клеман, изтъква, че Тезе е „уникален пример как братя от различни, понякога дори противостоящи си конфесионални, етнически, лингвистични и културни
общности, могат да се молят и работят заедно: да, това е възможно, Христос
разрушава всички стени на разделението”6. Ключовата дума, според Оливие Клеман, за успеха на това начинание е „доверието”. Срещите, организирани от
общността в Европа и на други континенти, са част от поклонничество на
доверието на земята. А думата „доверие”, която е може би едно от най-скромните и всекидневни слова, е същевременно и сред най-съществените. „Ето защо,
вместо да говорим за „любов” (agape) и дори „единение” (koinonia), които са мащабни слова, може би е по-редно да говорим за „доверие”, защото в доверието
присъства всяка реалност. В доверието го има тайнството на любовта, тайн4

Kathryn Spink, La vie de frère Roger, Fondateur de Taizé, Seuil, 1998.

5

Paul Ricoeur, Liberer le fond de bonté, http://www.taize.fr/fr_article879.html.

6

Olivier Clément, Taizé, un sens à la vie, Bayard Centurion, 1997, р.14.
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ството на единението и най-сетне тайнството на Бога като Троица”7.
Конфесионалната принадлежност на всеки от членовете на Тезе е изцяло призната от другите: всеки има своя път към Бога, облягайки се върху силата на
помирението, което е същността на Тезе. Самият брат Роже, чиято позиция
толкова бива коментирана през годините, от края на 50-те се отдръпва от протестантизма, участва само в икуменически служения, а се изповядва пред католически свещеник, за да се стигне до погребалната меса на папа Йоан Павел II,
когато камерите го показаха да взима причастие от кардинал Ратцингер. И все
пак според неговите биографи не става дума за „обръщане в католицизма”, а за
нещо ново и по-различно – кардинал Валтер Каспер настоява, че той е „духовен
икуменист”, помирен с Католическата църква. Брат Роже, особено през последните години, говори много за „Универсалната църква”. Неговата визия за Църквата е до голяма степен повлияна от протестантското движение в швейцарска
Романдия „Литургия и църква”, поддържано от теолози като Жан дьо Сосюр.
Става дума за глобална визия за световна Църква, която да преодолява различията и отделните деноминации; за порив да се отиде от разпокъсаността към
цялото. Може би по тази причина и в деня след неговата смърт в. Ла Кроа го
изпрати с думите: „Брат Роже е несъмнено един най-мащабните ни съвременници. Той не беше основател на империя. Нито магнат в сферата на индустрията
или търговията. Нито суетна фигура от медийния свят. Той не остави нещо
материално, осезаемо и продаваемо. Той създаде частица човечност. Все едно,
че изнамери друг начин да бъдем човечни. С думите, които използваме всички”8.

„Мир ви оставям; Моя мир ви
давам” : какъв е мирът, който
Бог дава?
9

Последното, недовършено послание на брат Роже, Тезе, 15 август, 2005 г.
Това преди всичко е вътрешен мир, мир на сърцето. Тъкмо той позволява да
отправим поглед с надежда към света, независимо че много често този свят е
раздиран от конфликти.
Този Божи мир е също и опора, за да можем да допринесем, съвсем смирено, за
изграждането на мира там, където е застрашен.
7

Id., p.87-88.

8

Bruno Frappat, La Croix, 27-28 août 2005.

9

Иоан. 14:27.

95

Свидетели на вярата

Световният мир е спешна необходимост, която може да облекчи страданията,
най-вече за да не познаят днешните и утрешните деца тревогата и несигурността.
В своето Евангелие, озарен от светкавична интуиция, свети Иоан обяснява какво е любов в три думи: „Бог е любов” (1 Иоан 4:8). Проумеем ли тези три думи,
ще стигнем далеч, доста далеч.
Какво ни приковава в тези думи? Това, че откриваме в тях сияйната очевидност:
Бог не е проводил Христос на земята, за да осъди някого, а за да се чувства
всяко човешко същество обичано и да може да намери път на единение с Бога.
Ала защо едни биват обзети от удивлението на тази любов и се чувстват обичани, дори преизпълнени с любов? А други имат усещането, че са подминати?
Нека всеки го разбере: Бог ни съпровожда дори в най-бездънната самота. На
всекиго Той казва: „Понеже си скъп в очите Ми, многоценен, и Аз те възлюбих”10.
Да, Бог дава своята любов, това е цялото Евангелие.
Онова, което Бог иска и ни предлага, е само да приемем безкрайното му милосърдие.
Бог ни обича, ала тази реалност понякога остава недостъпна за нас. Едва когато открием, че неговата любов е преди всичко прошка, сърцето ни намира
успокоение и дори промяна.
Вече сме в състояние да забравим в Бога онова, което омърсява сърцето ни: ето
източника, откъдето черпим свежест и порив.
Съзнаваме ли го достатъчно? Бог дотолкова ни се доверява, че отправя призив
към всеки от нас.
Какъв е този призив? Той ни подканва да го обикнем така, както Той ни обича. А
няма по-дълбока любов от тази да отдадеш самия себе си заради Бога и заради
другите.
Който живее с Бога, избира да обича. Сърцето, избрало да обича, може да грейне
в безгранична доброта11.
За този, който се стреми да обича с доверие, животът се изпълва с невероятна
красота.
Който избира да обича и да го изкаже чрез своя живот, бива обаче принуден да
си зададе един от възможно най-тежките въпроси: как да облекчим страховете
10

Ис. 43:4.

11

При откриване на Събора на младежите през 1974 г. брат Роже казва следното: „За какво ни е да съществуваме без любов? Защо да живеем още? С каква цел? В това е смисълът на живота ни: да бъдеш обичан завинаги, чак до вечността, за да можеш на свой ред да обикнеш до смърт. Да, щастлив е, който обича до смърт,
което означава да обичаш докрай”. Б.пр.
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и мъките на ближните и по-далечните?
Ала какво е да обичаш? Не означава ли това да споделяш дори най-острите
страдания? Да, точно така.
Предполага ли това безкрайна сърдечна доброта, предполага ли да забравиш
себе си заради другите? Да, със сигурност.
И още: какво означава да обичаш? Да обичаш, това означава да простиш, да
живееш в помирение12. А помирението е винаги пролетта на душата.
В планинското селце, където съм роден, близо до къщата ни живееше многобройно и много бедно семейство. Майката бе починала. Едно от децата, по-малко от
мен, често идваше у нас и обичаше майка ми като своя родна майка. Един ден то
разбра, че ще напуснат селото, а пък не си представяше, че може да си тръгне.
Как да утешиш едно пет-шест годишно дете? Неговата болка от раздялата
беше неописуема.
Малко преди смъртта си Христос уверява своите, че ще получат утешение: ще
им проводи Светия Дух, който да бъде за тях опора и утешение и завинаги ще
остане с тях.
В сърцето на всеки от нас и днес той прошепва: „Не ще те оставя никога сам
и ще ти проводя Светия Дух. Колкото и да е дълбоко отчаянието, ще бъда близо
до теб”.
Приемането на утешението от Светия Дух означава да търсим в мълчание и
мир и да се оставим на него. Затова дори и да се случат тежки събития, е възможно да ги преодолеем.
Толкова крехки ли сме, че се нуждаем от утешение? На всички им се случва да
бъдат разтърсени от лично изпитание или от страданието на другите. Така
може да се стигне дори до разколебаване на вярата и угасване на надеждата.
Възвръщането на доверието във вярата и на мира в сърцето понякога предполага да си особено търпелив към самия себе си.
Има една скръб, която ни белязва особено: смъртта на някой близък, от когото
може би се нуждаем в пътя си на земята. Но ето че и подобно изпитание може
да доведе до преображение, щом ни открива към единение.
На предела на скръбта идва радостта на Евангелието. Бог иска да просветли
тайнството на човешката болка и дори да ни допусне до съкровеност със себе
си.
12
В книгата си Предусещаш ли щастието?, публикувана две седмици преди неговата смърт, брат Роже споделя: „Може би моята баба по майчина линия интуитивно ми е дала ключа на икуменическото възпитание? След
Първата световна война тя бе обзета от желанието никой повече да не преживее онова, което тя е преживяла:
нали християни се биха с оръжие едни срещу други в Европа и единствено помирението според нея би могло
да предотврати бъдеща война”. Б.пр.
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И ето ни по пътя на надеждата. Бог не ни оставя сами. Той ни подканва към единение, това единение на любовта, което е Църквата, едновременно тъй тайнствено и тъй неминуемо…
Христос на единението13 ни прави този безмерен дар на утешението.
Доколкото Църквата е в състояние да излекува сърцето, привнасяйки прошката
и съчувствието, тя прави по-достъпна пълнотата на единението с Христа.
Когато Църквата се стреми да обикне и да разбере тайнството на всяко човешко същество, когато неуморно слуша, утешава и лекува, тя се приравнява
до онова, което е най-светоносно в самата нея: сияйното отражение на единението.
Търсенето на помирение и мир предполага битка със самия себе си. Този път
не е никак лесен. Нищо трайно не се изгражда с лекота. Духът на единение не
е наивен, той предполага разширяване на сърцето, дълбока благожелателност,
той не търпи подозрения.
За да бъдем носители на единението, ще успее ли всеки от нас в живота си да
поеме по пътя на доверието и непрестанно възобновяваната сърдечна доброта?
По този път понякога има провали. Нека тогава помним, че източникът на мира
и на единението е в Бога. И вместо да се обезсърчаваме, да призовем Светия
Дух за помощ в нашите затруднения.
По време на цялото ни съществувание Светият Дух ни помага да хванем пътя
и да поемем по него, при всяко ново начало, към бъдещето на мира.
Нашата общност създава в човешкото семейство възможностите да се разшири…
Превод от френски: Тони Николов

13

„Христос на единението” – брат Роже използва този израз по време на посещението на папа Йоан Павел II
на 5 октомври 1986 г. в Тезе: „Заедно с моите братя ние всекидневно очакваме всеки младеж да открие Хрис
та; не Христос, взет поотделно, а „Христос на единението”, присъстващ в пълнота в тайнството на единението,
каквото е неговото Тяло, Църквата”. Б.пр.
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Жан-Пиер Жуйе, Анри Мадлен, Филип Минар

Не обвинявайте Бенедикт XVI
В. Монд

Решението на френските власти за експулсирането на български и румънски
роми от територията на страната предизвика бурни реакции във Франция,
включително и от страна на Католическата църква. Още на 22 август, обръщайки се към френските поклонници по време на молитвата „Angellus” от лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, папа Бенедикт XVI се обърна с призив
„да съумеем да приемем законните човешки различия, следвайки Иисус, дошъл да
събере хората от всички нации и всички езици”. Светият отец допълни още:
„Скъпи родители, възпитайте децата си във всеобщо братство”. Папата обаче
не произнесе тези думи в обръщенията си на италиански, английски, испански
или полски. Намекът по повод втвърдяването на френската политика спрямо ромите бе повече от очевиден. Призивът на папата се присъедини към гласовете,
издигнати в защита на чужденците от кардинал Андре Вен-Троа, архиепископ
на Париж и монсеньор Иполит Симон, архиепископ на Клермон-Феран. Призивите
на Католическата църква предизвикаха неодобрението на вътрешния министър
Брис Ортфьо, но най-остро реагира Ален Менк, един от близките съветници на
президента Саркози, който в статия във в. Монд атакува „германския папа”. В
отговор в. Монд публикува следното отворено писмо, подписано от бившия френски държавен секретар по европейските въпроси (2007–2008) Жан-Пиер Жуйе,
католическия свещеник и член на Йезуитската европейска служба (OCIPE) Анри
Мадлен, както и от адвоката Филип Минар.
Не можем да не бъдем изненадани от обрата, който взе дебатът по ромския
въпрос във Франция, както и от позицията, заета от Ален Менк спрямо папа
Бенедикт XVI, която той изрази със следните думи: „Можем да дискутираме с
когото и да е по ромския въпрос, но не и с един германски папа”.
В случая вече не става въпрос дори за обосноваността на една политика, а за
правото на всеки да може да каже каквото мисли.
Да се упреква папата за правото му да заеме позиция по случая, защото е германец, е наистина стъписващо. И то от страна на френски интелектуалец,
специалист по глобализацията и обявяващ себе си за убеден европеец.
А и защо този папа, който е германец, да не е съхранил жив спомен за едно прис
кърбно национално минало?
Папата е германец, но преди всичко е глава на Църква, обединяваща 1 млрд.
вярващи на всички континенти. Църква, която държи да е вселенска, както личи
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и от името католическа, на гръцки „католикон” означава тъкмо това. В този
смисъл папата не е германец, той е просто папа.
Самата полемика е ретроградна и опасна, защото се разполага на границите на
ксенофобията. Да се упреква един германец, защото е германец, но е обезпокоен за съдбата на ромите, наричани цигани, е неправдоподобно. Би ни се искало
германски или френски прелати, и то в други времена, да бяха направили същото,
което стори папата днес.
Оспорването на легитимността на един германец да реагира срещу накърняване на човешки права – и то защото Германия е виновна, вечно виновна, виновен
е целият народ и неговото потомство – е израз на нещо, срещу което винаги
са се противопоставяли демокрациите.
Не съществува колективна отговорност на народите, не може да има отговорност на децата вместо родителите и в крайна сметка, не е редно да не се
прави разлика между отговорността на един народ и на една държава. Всяко
мнение в тази посока излиза извън позитивното право, признато от цивилизованите нации.

Отклонението
Трябва ли най-накрая да припомним, че Католическата църква – и то в определено време – сне всяка отговорност от еврейския народ заради смъртта на Иисус
Христос, сам родом евреин.
Ако някои решения на Бенедикт XVI могат да бъдат критикувани, например по
случая „Уилямсън” (британски епископ, осъден заради негационизъм) или в случая
с беатификацията на Пий XII – и те бяха критикувани – не виждаме обаче в името на какво той следва да бъде обречен на мълчание. Ето защо обвиненията,
отправени в настоящия случай към Бенедикт XVI, не са нито оправдани, нито
почтени. И най-накрая, следва да бъдем обезпокоени дали подобна позиция не
предвещава появата на нова ера. Петдесет и три години след подписването на
Римския договор и повече от шестдесет години след създаването на Съвета на
Европа, постоянното подлагане на Германия на съд е отклонение, а разпространителите на подобни мнения вървят по стъпките на онези, които настояват за
разпускането на Европейския съюз.
В същия момент президентът на Франция Никола Саркози дава ясно да се разбере, че по време на кризата съюзът между Франция и Германия е наистина
решаващ. Така че имаме яснота по този повод.
И накрая, нека предоставим думата на Жермен Тийон, голям френски етнограф и
член на мрежата на Съпротивата в Музея за човека, носител на Големия кръст
на Почетния легион. Нейният биограф, журналистът Жан Лакутюр, в книгата
Прекосяване на злото  поставя следния въпрос през 1997: „Бихте ли казали, че
жестокостта на нацистките лагери се нарича Германия? Мислите ли, че има
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нещо специфично немско в това дело?”
Тази голяма интелектуалка, която е била депортирана в „Равенсбрюк” заедно с
майка си, загинала в газовите камери на същия лагер, отговаря следното: „Никога не съм го мислила и още по-малко го мисля днес”.
Едва ли има какво да добавим.
Превод от френски: Тони Николов
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Матю Н. Шмалц е професор по религиозни изследвания в Католическия колеж на св. Кръст (щата Масачузетс, САЩ),
Основните му интереси са насочени към сравнителното изследване на религиите и развитието на християнството
и по-конкретно на католицизма в страните от Югоизточна Азия. Статията му, посветена на нововъзникналата в
САЩ Чаена партия, беше публикувана във вестник Вашингтон Пост в разгара на дебатите около тази политическа
формация.

Матю Н. Шмалц

Партия/Религия/Секта/Култ
Какво е Чаената партия?

Дали това е „новата религиозна десница в ерата на рецесията”? Или е нещо
друго? Ако Чаената партия не е религиозно движение, защо издига кандидати
като О’Донъл, която в миналото е била религиозен активист?
Кристин О’Донъл, спечелила номинацията на Републиканската партия за сенаторското място в щата Делауер, взе участие в срещата на гласоподавателите,
изповядващи консервативни ценности, организирана във Вашингтон. На срещата тя отбеляза, че макар и подкрепяна от Чаената партия, тя е също и политик,
„отдал много сили на движението, отстояващо консервативните ценности”, с
което напомни за дългогодишната си дейност като християнски активист.
Партия/религия/секта/култ. Това са достоверните обяснения за появата и бъдещото развитие на Чаената партия. Всичко в това развитие обаче зависи от
наличието на „пророк”. Или поне така изглеждат нещата, погледнати от академична гледна точка.
Чаената партия действително започва да прилича на религиозна партия, макар
и не по начина, по който това обичайно се мисли. Причината не е, че много от
членовете на Чаената партия са християни – католици и протестанти. Причината не е и в това, че Кристин О’Донъл или Сара Пейлин са библейски буквалисти, които вярват в лова на вещици. Чаената партия започва да прилича на
„религия”, защото нейните членове започват да възприемат Конституцията и
Съединените американски щати като нещо свръхестествено и неприкосновено.
Учените от областта на религиозните изследвания водят постоянен спор как
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трябва да бъде дефинирано понятието религия. Цели курсове в университетите
са посветени на проблема как този термин трябва да се използва в научните
или полемичните изследвания. Най-кратката дефиниция на религията според мен
е, че това са „вярвания и практики, които имат отношение към свръхчовешките явления”. Това определение надхвърля представата за религията като „вяра
в Бога” и включва политически системи като марксизма и фашизма, както и
някои форми на национализма. В тази дефиниция попадат и определени ритуали,
спазвани от американското гражданско общество, както и някои аспекти от
политическата практика на републиканци и демократи, които използват квазисвръхестествена образност, свързана с уникалното и провиденциално място на
Америка в историята.
Основните документи на Чаената партия в известен смисъл представляват съзнателно обобщение на американската гражданска религия с фундаменталистки
подтекст. Налице е вяра в светостта на индивида, както и вяра в уникалния
статут на свободния пазар, който не може да бъде ограничен до икономическата активност на отделните индивиди. Налице е канон от основни текстове
(Декларацията за независимостта, Конституцията, Законът за правата), както
и общоприета рамка за тяхната интерпретация (Федералистките документи).
Бащите основатели не са представени като свръхестествени посредници, но
лесно може да бъде забелязано развитието на подобно вярване – поне на теория.
Други документи на Чаената партия още по-ясно очертават нейните религиозни
контури. Така например Петицията за връщането към принципите на Декларацията за независимостта има характер на евангелски призив за приобщаване. „Петицията” целенасочено формулира основните концепции на Чаената партия, използвайки главни букви – СЪЗДАТЕЛ, НИЕ, НАРОДЪТ, или ТИРАНИТЕ – и по този начин
подчертава техния свръхестествен характер и сила. Тези принципи са вътрешно
свързани с харизмата на първите американски революционери, а съвременните
патриоти от Чаената партия биха искали да представят себе си за техни последователи. Също така в „Петицията” се говори за разбиране и защита на „истината” – друга евангелска концепция, която навежда на идеята за кръстоносен поход.
Чаената партия може да бъде наречена „религиозна” партия в смисъл, че тя
обобщава религиозните аспекти в американския политически дискурс. Но нейните възгледи за уникалността и продължаващата власт на бащите основатели,
на Конституцията на САЩ и на други основополагащи текстове на младата
американска република говорят за възможността религиозната същност на
Чаената партия да се задълбочи в бъдеще.
Ако бъдем малко по-смели, можем да продължим тази религиозна линия на интерпретация. Така например Чаената партия притежава характеристиките на
секта. Сектите представляват разклонение на „църква”, които обаче запазват
подозрително отношение към заобикалящата ги култура. Не би било преувеличено твърдението, че „църквата” на Чаената партия е Републиканска партия.
Чаената партия се придържа към много от основните позиции на Републиканската партия, но същевременно остава недоверчива към висшата републиканска
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партийна йерархия, възприемана като самовлюбена и доктринално подозрителна.
В някои случаи сектите напускат по-голямата църква, а в други са погълнати
обратно от нея. Тези отношения между Чаената партия и ръководството на
Републиканската партия до голяма степен зависят от резултатите от междинните избори, когато ще стане ясно дали кандидатите на Чаената партия са
избираеми. Властта и религията винаги са били в много близка връзка.
Ако продължим да спекулираме, можем да помислим и върху други възможности.
В някои случаи сектата успява да свали ръководството на по-голямата църква.
Така например криза, подобна на терористична атака или задълбочаваща се
рецесия, може да бъде интерпретирана като наказание, изискващо покаяние и
връщане към чистата форма на вярата. В други случаи сектите продължават
да се развиват и се превръщат в култ – но не в често влагания в този термин
пейоративен смисъл, а в смисъла, в който той е разбиран от социологията –
като религиозна група, отделена от обществото, затворена в себе си, която
накрая се превръща в нещо ново и различно. Социологията би описала движението „Линдън Ларуш”1� като „подобно на култ”, макар и много от критиците му да
предпочитат да използват термина в неговия обиден смисъл.
Както в религията, така и в политиката, в крайна сметка решаваща е ролята
на харизматичния лидер и как той комуникира с вярващите. Религията има нужда
от пророк. Действително Чаената партия разполага с няколко харизматични водачи, но нито един от тях все още не е предявил претенции за пророческа власт
– или поне не директно. Бъдещето е известно само на Бог и на пророците. Но
когато политиката се превръща в религия, тогава „изкуството на възможното”
се превръща в „изкуство на невъзможното”.

Чаената партия (Tea Party)
Чаената партия е нововъзникнало политическо движение в САЩ, чието име е
заимствано от Бостънското „пиене на чай” (Boston Tea Party) от 1773 г., поставило началото на Войната за независимост на САЩ. Движението приема
политиката, следвана от настоящата американска администрация за твърде лява, и се обявява за намаляване на данъците, ограничаване на централното правителство и завръщане към изначалните американски ценности и
принципи. Според социологическите проучвания Чаената партия се ползва с
подкрепата на около 11% от американците, предимно привърженици на Републиканската партия, бели мъже от южните щати, а 44% се определят като
„преродени християни”. В Чаената партия се включват много християнски
активисти и членове на религиозната десница, което предизвиква дебат за
ролята на религията в движението.
Превод от английски: Момчил Методиев

1

Линдън Ларуш (Lyndon LaRouche, р. 1922 г.) – противоречив американски икономист и политически активист, основател на няколко политически партии, известни под общото име Движението Линдън Ларуш. Обвиняван във неонацистки и антисемитски възгледи, Ларуш участва във всички президентски избори в САЩ след
1976 г. Б.пр.
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Проф. Антониос Марку е роден в гр. Киато, обл. Коринтия, Гърция, през 1955 г. Завършва английска филология
и богословие в Атинския университет. Директор на основания от него (1982 г.) Център за агиоложки изследвания „Преп. Симеон Метафраст”. Автор на повече от 10
монографии и 40 публикации в областта на агиологията
и църковната история. Носител на награда на фондацията Ford за изследването му върху процеса на ислямизация на о-в Крит по време на арабското владичество
(на английски език, 1987 г.). Настоящата статия е сък
ратен вариант на по-обширно изследване със заглавие
Светите мощи. Исторически и богословски анализ (Ἅγια
Λείψανα. Ἱστορική καί Θεολογική προσέγγιση), публикувано в интернет страницата на Центъра за агиоложки изследвания „Преп. Симеон Метафраст” (на адрес
http://churchsynaxarion.blogspot.com/2009/05/1_05.html).

Проф. Антониос Марку

ЗА СВЕТИТЕ МОЩИ
Почитането на светите мощи
Почитането на светите мощи намира своето основание в догмата за въплъщението на Бог Слово. „Христос стана съвършен човек – отбелязва проф. Д. Цамис – за да обжи цялата човешка природа; нетварната енергия на обожението
се разпростира върху цялото тяло Христово, обществото от светци, което е
Църквата. Тази обожваща енергия остава в телата на светците и след смърт
та им”1. Обожението на човека в Христа не се отнася само до неговата душа,
а включва и тялото му. „Тялото ни достига обожение едновременно с душата”,
учи св. Максим Изповедник2, защото човешката личност представлява единство
на тялото и душата и Богочовекът Иисус възприел, спасил и изкупил цялата
човешка личност.
Според ап. Павел тялото е почетено, защото „е храм на Духа Светаго, Който
живее във вас” (1 Кор. 6:19). Затова умолява нас, братята му християни, „в името на милосърдието Божие, да представите телата си в жертва жива, света и
благоугодна Богу” (Рим. 12:1). „Православните вярват, че тялото се освещава и
преобразява заедно с душата – пише Диоклийският митр. Калистос Уеър, – зато1

Δημ. Τσάμης, Τό Μαρτυρολόγιον τοũ Σινã, σελ. 23–24.

2

Κεφάλαια Θεολογίας 2, 88, PG t. 90, col. 1168 Α.
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ва проявяват безкрайно уважение към свещените останки на светците. Както
римокатолиците, така и те вярват, че Божията благодат, която присъства в
телата на светците по време на техния живот, продължава да действа в мощите им и след смъртта им и че Бог използва тези мощи като проводник на божествената сила и средство за изцеление. В някои случаи телата на светците
по чудесен начин са се запазили нетленни, но и там, където това не е налице,
православните проявяват огромно уважение към техните кости. Това уважение
към светите мощи не е резултат от непросветеност и суеверие, а плод на едно
много развито богословие на тялото”3.
Именно това развито богословие на тялото в православието и свързаната с
него вяра в последното възкресение при Второто пришествие не допуска мъртвите да бъдат изгаряни, а погребвани с особени църковни почести.
Почитта (не служението) към светите мощи води началото си още от древнохристиянски времена. Църковният историк Евсевий споменава, че след мъченическата смърт на св. Игнатий Богоносец вярващите събрали тленните му
останки, които не били изядени от зверовете, и ги пренесли в Антиохия, където
ги пазели като „по-ценни от скъпоценни камъни и по-изпитани от злато”4.
Особеното значение на светите мощи в Църквата проличава и от факта, че в
православната традиция не се приема извършването на света Литургия в храм,
който не е обновен5. Според определението на Седмия вселенски събор (правило
7): „ако някои честни храмове са осветени без мъченически свети мощи, определяме: да се извърши в тях полагане на свети мощи с обичайната молитва. Ако
от сега занапред се окаже някой епископ, който освещава храм без свети мощи,
да бъде низвергнат като такъв, който е престъпил църковните предания”6. В
тълкованието си на това правило св. Никодим Светогорец отбелязва, че не се
позволява извършването на св. Литургия на престол, който не е обновен, а трябва да се използва осветен антиминс, в който да има мъченически мощи7.

Изваждане, раздробяване и пренасяне на свети мощи
В съгласие с написаното по-горе християните смятали (и смятат) светите
мощи за „по-ценни от скъпоценни камъни”. Защото богатството, както казва
св. Йоан Златоуст „нито болест е премахнало някога, нито смъртта е прокудило; а костите на мъчениците вършат и едното, и другото”8. Св. Василий Велики
пък смята за добро желанието за придобиване на свети мощи („добре ще направиш – пише той, – ако изпратиш в родината и мъченически мощи”9). Тази вяра
3

Κάλλιστος Ware, Ή Όρθόδοξη Έκκλησία, Ёκδοσις ΑΚΡΙΤΑΣ, 1996, σελ. 371.

4

Έκκλησιαστική Ίστορία 4, 5, PG t. 20, col. 357 Β

5

Обновлението на храм (гр. ἐγκαίνια) се извършва от епископ по специален чин, който включва полагане на
мощи в св. престол. – Б. пр.

6

Πηδάλιον, σελ. 328.

7

Πηδάλιον, σελ. 350.

8

PG t. 50, col. 689.

9

Έπιστολή 155, PG t. 32, col. 613 Β.
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породила свят копнеж за придобиване на всякакви предмети, свързани с мъчениците (предимно части от облеклото им, дори инструментите за мъчението им,
изобщо всяко нещо, влязло в съприкосновение с кръвта им, тъй като „кръвта се
смятала за носител на човешката душа и сила и следователно тези предмети
донякъде ще са попили от свойствата на духоносната душа на мъченика”10), а
след това и на свети мощи. Към този стремеж трябва да се прибави и необходимостта от намиране на свети мощи за освещаването на храмовете. Това
довело постепенно – първо на Изток и после на Запад, след VIII в. – до изваждането на мощите от гробовете, тяхното раздробяване и пренасяне. Римският
закон смятал за светотатство всяко посегателство над гробовете и по този
начин телата на мъртвите (в дадения случай – мъчениците) били защитени от
пренасяне, а от друга страна, това било гаранция, че погребаният мъртвец със
сигурност отговарял на името от надгробния надпис.
Първите случаи на изваждане на мощи са свързвани със самите императори
християни, които успели да съберат в Константинопол мощите на много от св.
апостоли. Когато изваждането на светите мощи се извършвало от страна на
църковната власт, тяхната истинност и автентичност били гарантирани. Един
от първите случаи бил този с мощите на св. апостоли Петър и Павел (29 юни
258 г.), пренесени от техните гробове – „на Остийския път”11 – в криптата на
св. Севастиян. В църковния календар се споменава пренасянето на мощите и
на други светци: първомъченик Стефан (2 август), Дионисий Закинтски (24 август), Герасим Кефалонийски (20 август), великомъченик Георги (3 ноември), Йоан
Златоуст (27 януари), Игнатий Богоносец (29 януари), патриарх Никифор Константинополски (13 март), Николай Мирликийски (10 май, всъщност става дума
за кражбата на мощите на светеца от жителите на гр. Бари и пренасянето им
от Мира в Бари през 1087 г.12), Теодор Стратилат (8 юни) и др.

Търговия, фалшифициране и експлоатиране на свети мощи
Необходимостта от намиране на свети мощи – за общоцърковна или частна употреба и поклонение – породила случаи на експлоатиране благочестието на вярващите и печални явления като търговия с истински мощи и „производство” на
фалшиви такива. На Изток се разпространила цяла мрежа от търговци на мощи,
предназначени предимно за Рим. Безскрупулни търговци купували от неблагочестиви притежатели свети мощи и ги доставяли на пазара. И когато истинските
мощи свършили, започнали да създават фалшиви с цел извличане на нечиста
печалба. Подобни явления зачестили през епохата на кръстоносните походи и
Средновековието; за тяхното разпространение спомагали най-вече дълбокото
невежество и необразованост на хората, граничеща понякога с глупост. Тази
ненормална ситуация произвела една трагична действителност: „клонирането”
на свети мощи. Според различни сведения на Запад се съхраняват: 10 глави на
св. Йоан Кръстител, 26 на св. Юлиян и 6 на св. ап. Андрей (от когото се пазят
10

Ά. Φυτράκης, Λείψανα καί τάφοι Μαρτύρων κατά τούς τρεĩς πρώτους αίω̃νας, σελ. 36.

11

Вж. Евсевий Кесарийски, Църковна история 2, 25,5-7 – Б. пр.
12 Вж. Άντ. Μάρκου, Τά Λείψανα τοũ άγ. Νικολάου Έπ. Μύρων καί οì ìστορικές τους περιπέτειες, 1994.
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и 17 ръце!); на св. Игнатий Богоносец – 3 тела, 6 глави и голям брой раменни и
пищялни кости и на св. Панкратий – 30 тела! Също така, 30 западни градове
твърдят, че притежават пироните от Кръста Господен!
Тази ситуация принудила самия папа да предприеме мерки и вече през ХII в. имаме решение на Римската курия, съгласно което се забранявало почитането на
мощи, които не са получили одобрение-була от папата. Ако обикновеният народ
тънел в невежество, човек би предположил, че поне неговите политически и
духовни водачи ще са по-„просветени”. Въпреки това дори в кралските и епископските палати царял пълен мрак. Във франкски опис на мощи от 970 г. между
другото се споменават и... дъски от сенниците, издигнати от апостолите при
Преображението Господне13 и... семето, което посял Христос14! През 1247 г. френският крал Луи IX платил 13 075 златни монети, за да купи част от тръстта15,
заедно с... мляко от Св. Богородица и... жезъла на Моисей!
В търговията и фалшифицирането на мощи били замесени не само авантюристи
и шарлатани, но и високопоставени духовни и светски лица на Запад. Характерен е случаят с дякон Теодор, който бил надзорник за няколко гробища и основал
тайно дружество за търговия с мощи!
За да предпази своето паство от заблуда и злоупотреби, Църквата отрано
отхвърлила намирането на свети мощи след сънища или видения (поместният
събор в Картаген, Северна Африка, от 401 г. постановил занапред да не бъдат
издигани мартириуми16 в резултат на сънища или видения). Така намирането на
св. мощи (в днешните лукави времена) трябва да почива първо върху исторически
и археологически свидетелства и едва след това да се взимат предвид други обстоятелства. Този принцип бил спазен например при намирането на мощите на
св. Ахилий, епископ на Лариса, при разкопките, извършени от проф. Н. Муцопулос
на островчето Св. Ахилий в езерото Мала Преспа. Мироточенето на намерените кости само потвърдило историческите факти и археологическите находки17.

Грабежи на свети мощи
Друг начин за придобиване на свети мощи били грабежите, в които се отличили
кръстоносците изобщо, и по-конкретно венецианците. Известно е, че в продължение на 35 дни (от 12 април до 16 май 1204 г., когато бил коронясан първият
латински император Балдуин) Константинопол бил оплячкосван от кръстоносците, в резултат на което по-голямата част от съкровищата на града били
пренесени на Запад. Историкът Зулберц предполага, че тогава били откраднати
около 300 свети мощи! Само латинският абат Мартин отнесъл повече от 50
13

Вж. Мат. 17:4; Марк. 9:5; Лук. 9:33 – Б. пр.

14

Вж. Мат. 13:3-8; Марк. 4:3-8; Лук. 8:5-8 – Б. пр.

15

Едно от оръдията на Христовите мъчения. Вж. Мат. 27:48 и пар. – Б. пр.

16

Мартириум, мартирий, мартирион (от гр. μάρτυς –мъченик) – храм, издигнат върху гроба на мъченик– Б.

пр.
17

Вж. Μητροπ. Λαρίσης Σεραφείμ, Ή Άνεύρεσις τω̃ν Ί. Λειψάνων τοũ Μυροβλύτου άγ. Άχιλλίου, 1981.
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мощи18! Приема се, че през 1204 г. от Константинопол били откраднати: Честният Кръст (занесен в столицата от император Ираклий), части от камъка на
Гроба Господен, по една раменна кост от св. Климент и св. Симон и мощи на св.
Йоан Предтеча (между тях и главата – или част от нея, доколкото друга нейна част се пази в музея Топкапъ в Истанбул – в чест на която била издигната
прочутата катедрала в Амиен19), апостол Андрей (освен честната му глава,
която останала в Патра, тялото било пренесено в италианския град Амалфи),
великомъченица Варвара, Йоан Милостиви, Йоан Златоуст и Григорий Богослов
(мощите на последните двама свети отци бяха върнати от Ватикана на Константинополската патриаршия на 27 ноември 2004 г.) и др.20
В желанието си да обогатят родните си места със свети мощи, кръстоносците
отмъкнали и мощи на местно почитани източни светци, които имали същите
имена като известни християнски светци, мислейки си, че притежават мощите
на тези Божии угодници. Така венецианците отнесли от Константинопол мощите на св. Атанасий, патриарх Константинополски (смятайки ги за мощи на св.
Атанасий Велики) и мощите на преп. Лука Еладски от едноименния манастир в
Беотия (мислейки, че взимат мощите на евангелист Лука). Венецианците започнали грабежите на свети мощи още през 828 г., когато откраднали мощите на
св. евангелист Марк от Александрия и ги пренесли в града си, където светецът
бил обявен за покровител, а неговият лъв21 се превърнал в символ на републиката. Според Атинския архиепископ Хризостом (Пападопулос), мотивите за грабежа били както религиозни, така и политически22. Кражбата на мощите на св.
евангелист Марк била последвана от кражбата на мощите на св. Николай Мирликийски (през 1087 г.), първомъченик Стефан (през XI в.) и мъченик Исидор Хиоски,
св. Донат, епископ Еврийски, и св. Лъв Метонски (и трите между 1122–1125 г.)

Проблеми с автентичността на мощи в
Православната църква
В Православната църква нещата, разбира се, не стигнали до такова трагично
положение, както на Запад, но и тук съществуват някои проблеми. При нашето
проучване във връзка с изготвянето на списък на светите мощи и местата, където се намират, се натъкнахме на някои факти, които поставят под съмнение
автентичността на някои реликви, например:
на св. Григорий Богослов се споменават две глави (в манастирите „Ватопед” на
Света гора и „Слатина” в Румъния);
18

Вж. най-общо Άθηνᾶ Κόλια-Δερμιτζάκη, Ή λεηλασία τῆς ΚΠόλεως. – В: «Ίστορικά» τῆς Έλευθεροτυπίας, φ. 26. 5.
2005.

19

Катедралата на Дева Мария в Амиен (ХІІІ в.) е най-голямата във Франция (дължина 145 м, височина 112
м) – Б. пр.

20

Παν. Σπυρόπουλος, Ή Άγία Σοφία στήν Ίστορία καί στό Θρύλο, 1988, σελ. 74-75.

21

В иконографията лъвът е символ на св. ев. Марк – Б. пр.

22

Χρ. Παπαδόπουλος, Ίστορία τῆς Έκκλησίας τῆς Άλεξανδρείας, σελ. 44. Също и: Άγαθάγγελος Ξηρουχάκης
Έπίσκοπος Κυδωνίας, Ή ἐξ Άλεξανδρείας καί ΚΠόλεως είς Βενετίαν μετακομιδή τῶν θείων λειψάνων Μάρκου τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ, Άθανασίου τοῦ Μεγάλου καί Σάββα τοῦ Ήγιασμένου. – В: Πεντηκονταετηρίδα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Σταυροῦ, σελ. 397.
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на св. Пантелеймон – две глави (в манастирите „Св. Пантелеймон” на Света
Гора и „Панахранду” на о-в Андрос);
на св. Параскева – четири глави (в манастирите „Кутлумуш”, „Симонопетра” и
„Св. Пантелеймон” на Света гора и „Асоматон – Петраки”, Атина) и две десни
ръце (в манастирите „Св. Дионисий” и „Ивер” на Света гора;
на св. Петър Александрийски – две глави (в манастирите „Св. Дионисий”, Света
гора, и „Клистон”, Атика);
на св. Прокопий – две глави (в манастирите „Хилендар”, Света гора, и „Света
Троица”, гр. Ливади, обл. Еласона);
на първомъченик Стефан – четири глави (в манастирите „Св. Пантелеймон” и
„Ксенофонт” на Света гора и „Мегалу Спилеу”, Калаврита, както и в митрополията в гр. Килкис) и
на св. Харалампий – три глави (в манастирите „Свети Стефан”, „Метеора” и
„Клистон”, Атика, както и в митрополията на гр. Тива).
Проучването на място показа, че в някои случаи е очевидно, че не става дума
за глава, а за част от нея, съхраняваща се в мощехранителница във формата
на глава. В други случаи обаче тази разлика (ако съществува) е трудно установима. Освен това в различните поклоннически справочници често се споменава
само, че в даден манастир се пази например ръката на еди-кой си светец, без
да се уточнява коя точно част (китка, рамо, лакът и т.н.), и така се създава
погрешното впечатление за съществуването на много еднотипни свети мощи.
Това объркване се засилило особено след малоазийската катастрофа от 1922 г.,
когато бежанците пренесли в Гърция много свещени реликви. Фактът, че тези
благочестиви християни пренесли в родината свети мощи, не подлежи на съмнение. Проблемът който възниква, засяга по-скоро идентифицирането на споменатите мощи, т.е. на кой светец принадлежат.

Мощите на св. Григорий Богослов
Характерен е случаят с мощите на св. Григорий Богослов. Свети Григорий починал през 390 г. в родното си място Арианз, Кападокия, на 60-годишна възраст и
бил погребан там. Според Софроний Евстратиадис, мощите му били пренесени
в Константинопол от император Константин VII Багренородни (911–959 г.) и
положени „във Великата църква23 и в мартириума на света Анастасия, при колонадата на Домнин”24. Според професора по патрология Д. Баланос мощите на св.
Григорий били положени в храма „Свети Апостоли”25. Самият Константин Багренородни в Книга за церемониите пише, че „на влизане в храма „Свети Апостоли”,
23

Т.е. църквата „Света София” – Б.пр.

24

Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης, Ἁγιολόγιον τῆς Όρθοδόξου Έκκλησίας, 1961, σελ. 74.

25

Δημ. Μπαλάνος, Οἱ Πατέρες καί συγγραφεῖς τῆς ἀρχαίας Έκκλησίας, 1961, σελ. 74.

110

2010 / брой 9 (56)

на втория ден след Пасха, за да присъстват на св. Литургия, царете се молели
и запалвали свещи при гроба на св. Григорий”26. Мощите останали в столицата
до превземането  през 1204 г., когато заедно с много други реликви на православието били пренесени на Запад и положени в новопостроения параклис в чест
на св. Григорий в Рим. Те останали там до 27 ноември 2004 г., когато бяха предадени от папа Йоан Павел II на Вселенския патриарх Вартоломей. Според друга
версия, при царуването на Теодор I Ласкарис (1204–1222 г.), назианзката колония
в Константинопол пренесла за по-голяма сигурност мощите от храма „Света
Анастасия”, където се съхранявали, в Карвали, Кападокия, близо до родното място на светеца.
Тук именно започва проблемът. През 1924 г., при размяната на населението между Гърция и Турция, гръцки бежанци от Карвали, пренесли в Гърция и по-точно в
с. Неа Карвали, област Кавала, мощи, които приписвали на св. Григорий Богослов
и които днес се пазят в едноименния енорийски храм27. От друга страна, мощи,
за които се твърди, че са на св. Григорий Богослов, се пазят на Света гора (негова глава в манастира „Ватопед”, дясна ръка в манастира „Св. Григорий”, ляв
лакът в манастира „Кутлумуш”, части от краката в манастирите „Хилендар” и
„Св. Павел” и други частици в манастирите „Св. Дионисий”, „Ксенофонт”, „Ставроникита” и „Св. Пантелеймон”) и извън Атон – част от главата в манастира
„Слатина”, Румъния, и други частици в манастира „Лимонос” на о-в Лесбос, и на
други места.
Бихме могли да предположим, че в Карвали вероятно са се намирали мощите
на св. Григорий Назиански (бащата на св. Григорий Богослов), обаче главата на
споменатия светец се пази в атонския манастир „Св. Григорий”, а в мощите
от Карвали има и глава. Вероятността тези мощи да принадлежат на св. Григорий Нисийски също трябва да бъде изключена, защото негова глава се пази
в манастира „Ивер”, едната му китка – в манастира „Лимонос” на о-в Лесбос,
а отделни частици – в манастирите „Мегалу Спилеу”, Калаврита и „Дечани”,
Косово, както и в храма „Св. Георги Нови” в Букурещ. По информация на местен
свещеник, в проскинитария от Карвали се пазят части от мощите на трима
различни светци, някои от които частично нетленни.
Решение на проблема би могъл да даде ДНК анализ, както и по-задълбочено изследване на изворите. Една смесена комисия, състояща се от представители на
Църквата и учени (лекари, анатоми, биолози, ДНК специалисти и т.н.), би могла
да изследва мощите и да се произнесе за тяхната автентичност. Подобни изследвания са били извършени например при мощите на св. Николай Мирликийски,
св. Ахилий, епископ на Лариса, преп. Давид Солунски и евангелист Лука.

Мощите на св. Николай Мирликийски
Гробът на свети Николай в базиликата на гр. Бари бил отворен принудително
26

Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, 1899, σελ. 64

27

Вж. Μητροπ. Φιλίππων Άλέξανδρος Καντώνης, Ό ἅγ. Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ἔκδοσις Ἱεροῦ Προσκυνήματος ἁγ.
Γρηγορίου Ν. Καρβάλης.
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през нощта на 5 срещу 6 май 1953 г., по време на ремонтни дейности. За целта папата съставил специална комисия под председателството на тогавашния
римокатолически епископ на Бари Енрико Никодемо, на която било възложено
каноничното разпознаване на останките в гроба. Паралелно с това, разпознаването и описването на костите било възложено на професора по анатомия от
университета в Бари Луиджи Мартино, с помощник д-р Алфредо Руджиери.
Установило се, че мощите в рката плуват в прозрачна, безцветна и без мирис
течност с дълбочина около 3 см. Изследването на течността от институтите
по химия и хигиена на университета в Бари показало, че се касае за чиста, стерилна вода, без наличие на соли и микроорганизми в нея! Проучването показало,
че течността произлизала от вдлъбнатините на гъбестите кости!
Третото отваряне на мощите било извършено в нощта на 7 срещу 8 май 1957
г. с цел ново разпознаване, описване, анатомично и антропологично изследване,
преди окончателното им полагане в рката, след приключването на ремонтните
дейности. В лекарската комисия този път участвал и д-р Луиджи Венеция. Резултатите от антропологичното изследване били впечатляващи. Установило се, че
останките принадлежат на един и същи човек, при това мъж с височина около
1,67 м, който се е хранил предимно с растителна храна и е умрял на възраст над
70 години. Този човек принадлежал към бялата индоевропейска раса. Състоянието на отделни кости показало също така, че въпросното лице изглежда е живяло
в изключително неблагоприятни условия, които сложили отпечатък върху по-нататъшния му живот. Наличието на анкилозиращ спондилоартрит и хиперостоза
на черепа с разсейки вероятно се дължало на дълъг престой във влажно място
(затвор), и то в напреднала възраст.
Направената графична антропологическа възстановка на лицето на погребания
също дала впечатляващи резултати. Скиците, публикувани от проф. Мартино,
показват удивителна прилика с най-старите изображения на светеца – от „Санта Мария Маджоре” (Рим, VIII или IХ в.) и от параклиса на св. Исидор в храма
„Свети Марк” (Венеция, мозайка от ХII в.).
С други думи, изследванията на мощите на св. Николай установили тяхната
автентичност, доказали по научен път мироточенето им, както и това, че
дистанцията на времето не е изтрила спомена за основните характеристики
на лицето му, както са запазени в православната иконографска традиция (лице
аскетично, благородно, с хармонични пропорции, високо и широко чело, големи
очи – леко вдлъбнати, изпъкнали скули, плешив)28.

Мощите на св. Ахилий, епископ на Лариса
При разкопките на базиликата на островчето Св. Ахилий в езерото Мала Преспа
(1965 г. и нататък), проведени под ръководството на професора от Политехни28 Вж. Άντ. Μάρκου, Τά Λείψανα τοῦ ἁγ. Νικολάου Έπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας καί οἱ ἱστορικές τους περιπέτειες;
Сп. Όρθόδοξη Μαρτυρία, Λευκωσία, φ. 44/1994, σελ. 98-106; англ. издание от Center for Traditionalist
Orthodox Studies, Etna, California, 1994. [Вж. също: Anatomical Examination of the Bari Relics, в: http://www.
stnicholascenter.org/Brix?pageID=943 – Б.пр.]
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ческия факултет на Солунския университет Н. Муцопулос, бяха намерени мощите на св. Ахилий, епископ на Лариса. Въпреки всички положителни доказателства
професорът се погрижил и за датировката на костите. За тази цел той се
обърнал към 45 радиоизотопни лаборатории в чужбина. Проучването потвърдило неоспоримите археологически данни (че костите датират доста отпреди
985–990 г., когато на това място била издигната базиликата). Мироточенето
на мощите по време на първата празнична служба в чест на светеца пред
удивения поглед на четиридесетте сестри от манастира Ормилия, Халкидики,
както и изпълнилото ги благоухание, безспорно са свидетелства свише, че по
Божие благоволение действително са намерени мощите на светеца. Отбелязваме, че в разкопките участвал също и професорът от Богословския факултет на
Солунския университет Йоанис Фундулис29.

Мощите на св. евангелист Лука
Според житийната литература евангелист Лука загинал мъченически в Ахая и
бил погребан в Тива, където днес се пази гробът му. През 338 г., при управлението на император Констанций, мощите му били пренесени в Константинопол
и положени в храма „Свети Апостоли”, заедно с мощите на апостолите Андрей
и Матей. За пренасянето им в бенедиктинския манастир на италианския град
Падуа съществуват две версии. Според едната те били откраднати от кръстоносците през 1204 г., а според другата били пренесени през иконоборческия
период, за да бъдат предпазени от унищожение (във връзка с втората версия
едно местно италианско предание разказва за свещеник Урия от храма „Свети
Апостоли”, който пренесъл мощите в Падуа).
Първото историческо свидетелство за мощите на евангелиста в Падуа датира от 1177 г., когато оловният саркофаг, в който били положени, бил прибран в
гробницата на св. Юстина (където се пазели всички реликви на манастира поради варварски нашествия). На 9 ноември 1354 г. мраморната рка, в която били
положени, била отворена по нареждане на имп. Карл IV, който занесъл главата
в катедралата „Свети Вит” в Пражката крепост (където се пази и до днес).
Разпознаване на мощите било извършено също през 1463 г. и 1562 г.
Когато митрополитът на Тива и Ливадия се обърнал към римокатолическия епископ на Падуа Антонио Матиадзо и поискал част от мощите за храма на светеца
в Тива (където и е гробът му), била сформирана комисия за научно изследване
както на мощите в Падуа, така и на главата в Прага. През 1988 г. мощите били
изследвани от д-р Вито Терибиле Виел Марин, професор по анатомия и хистология от университета в Падуа и директор на Института по история на медицината в същия университет, антрополозите Клето Кораин и Мария Антония
Капитано и д-р Гуидо Баруджани, специалист по генетика от университета във
Ферара. Изследването установило, че:
а) размерите на ковчега съвпадат напълно с гроба в православния катедрален
29

Вж. Μητροπ. Λαρίσης Σεραφείμ, Ή Άνεύρεσις τῶν Ί. Λειψάνων τοῦ Μυροβλύτου ἁγ. Άχιλλίου, 1981, σελ. 28.
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храм в Тива;
б) скелетът принадлежи на човек, доживял до дълбока старост (евангелистът
умрял на 84 години), със здраво телосложение30;
в) формата на черепа отговаря на антропологическите данни за населението на
Антиохия от I и II в. сл.Хр.;
г) ДНК на мощите е характерна за сирийците от околностите на Антиохия
(евангелистът бил елинизиран сириец от Антиохия)31;
д) радиовъглеродният метод ги отнася хронологически след 72 г. сл. Хр.
е) главата приляга напълно към първия шиен прешлен.

Изводи
От написаното по-горе се вижда, че и „у нас” е съществувала не само търговия с истински мощи, но и фалшификация (чрез създаване на фалшиви мощи) и
подправяне (когато мощи на безименни светци се приписвали – с цел спечелване
на престиж – на известни светци). При всички случаи въпросът за установяването истинността на светите мощи е деликатен и затова подходът за неговото разрешаване трябва също да бъде деликатен и разумен. В настоящото
изследване, извършено с цялото ни уважение към паметта на светците, взехме
под внимание всичко, отнасящо се към темата и съдържащо се в проучената
библиография, без да имаме възможността да проверим истинността или историчността на изнесената информация.

Законови положения относно светите мощи
Въз основа доклада на проф. К. М. Ралис32 до Атинската академия на науките от
юридическо гледище за светите мощи важат следните положения:
1. Истинността им не се потвърждава непременно от уверенията, които евентуално имат техните притежатели.
2. Позволява се:
2.1. Да принадлежат на физическо лице, собственик или съсобственик, обаче притежателят им се задължава:
2.1.1. Да избягва всяко нещо, което не е съвместимо с тяхната святост.
2.1.2. Да зачита традициите и ученията на Църквата, отнасящи се до мощите.
30
Вж. Nicholas Vabe, Body of St Luke Gains Credibility, статия в сп. Times, New York от 16.10.2001 г. и Τά ἐν
Πάδουᾳ τῆς Ἰταλίας ἀνεγνωρισμένα Λείψανα τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ, сп. Ἀπόστολος Βαρνάβας, φ. 10, Ὀκτ. 2003,
σελ. 438-442.
31

Публикация в протоколите на Националната академия на науките на САЩ от 16 октомври 2001 г.

32

Вж. Πρακτικά Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 13, 1938, σελ. 30-42.
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2.1.3. Да възпрепятства тяхното оскверняване.
2.1.4. Да улеснява поклонението пред тях.
2.2. Да бъдат предмет на закупуване и продажба.
2.3. Да бъдат заменяни за други св. мощи.
2.4. Да бъдат предмет на дарение, безвъзмезден заем и зестра.
2.5. Да бъдат наследявани.
2.6. Да бъдат пренасяни в друга църковна област за благословение с разрешението на местния епископ.
3. Забранява се:
3.1. Да бъдат изнасяни на поклонение „с цел нечестно събиране на пари”33.
Да бъдат излагани на пазара.
3.2. Да бъдат конфискувани поради неизплащането на заем, частен или обществен.
3.3. Да бъдат отнемани от местата за поклонение, както и нанасянето на каквато и да било щета или повреда върху тях34.
Превод от гръцки: Алексей Стамболов

33

Вж. съответните Окръжни на Св. синод на Еладската църква от 1934 нататък.

34

Чл. 374, ал. 1 от Наказателния кодекс и чл. 425 от Наказателния закон предвиждат сурови наказания. Вж.
Π.Β. Πάσχος, Ἅγιοι, οἱ Φίλοι τοῦ Θεοῦ, σελ. 158-160.
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Иван А. Илин (1883–1954) е руски християнски
философ, писател и публицист. Той е забележителен ум и ярка личност. Илин е нееднозначен
мислител1. Написаното от него предизвиква горещи дебати – не само приживе, но и десетилетия след неговата смърт.
В трудовете му могат да бъдат проследени няколко основни теми. Една от тях е пос
ледователният и категоричен антиболшевизъм.
Илин е последователен критик на комунистическата власт в Русия, той е поддръжник и идеолог на Бялото движение и на Руския общовоински
съюз (РОВС). Активната му гражданска позиция
е особено ярка страна на неговия живот и дело,
отбелязана от архимандрит Константин, който
пише: „Значимостта на приноса на Иван Александрович в съкровищницата на руската култура се определя не само от величината на пред
метното в неговото съдържание, но и от това,
че зад цялото това интелектуално богатство
стои непоколебима воля. Мислител по призвание,
образование, таланти, вкусове, възпитание, професия, Иван Александрович е едновременно с това и гражданин. И не в този смисъл, че е бил способен да се отвлече от работата на мисълта, за да грабне меча или пък да излезе на площада, а в това, че самата своя мисъл той съзнателно, убедено, последователно и неотклонно поставя на
служба на гражданския дълг. Оттук и възниква онова, което може без всякакво преувеличение да се признае на Иван Александрович – водещо, изключително място сред рус
ката емиграция като неин идеолог”2.
Иван Илин е роден в Москва, в дворянско аристократично семейство. Баща му е кръстник на император Александър II, губернски секретар, един от видните московски юристи, притежател на имение в Рязанска губерния. Илин завършва през 1906 г. Юридическия факултет на Императорския московски университет. Остава да работи там,
като започва научна и преподавателска кариера. През 1918 г. защитава дисертация на
тема Философията на Хегел като учение за конкретността на Бога и човека”.
След установяването на властта на болшевишката партия той е арестуван неколкократно. През 1922 г. заради антикомунистическа дейност е изгонен от Русия с т.нар.
„философски параход” заедно с още 160 други философи, историци и икономисти. Установява се в Германия. Повече от 10 години работи като професор в Руския научен институт в Берлин. Редактира списание Русский колокол. Но в Германия идват на власт
нацистите. Първоначално Илин не оценява изцяло негативно тази политическа сила –
заради нейния антикомунизъм. Той пише по този повод: „Какво направи Хитлер? Той прекрати процеса на болшевизация на Германия и оказа с това най-голяма услуга на цяла
Европа”3. След тези първоначални симпатии, основани на неговия антикомунизъм, през
втората половина на 30-те години той става непримирим противник на нацизма и специално на Хитлер. Започват преследвания от страна на Гестапо и пред заплахата да
1

Интервю с проф. А.Б. Зубов http://bulgaria.indymedia.org/article/35249

2

http://www.apocalypse.orthodoxy.ru/problems/smirnoff.htm

3

Иван Ильин. Национал-социализм. Новый дух. 1933, http://iljinru.tsygankov.ru/works/vozr170533.html
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бъде арестуван Илин се премества през 1938 г. в Швейцария, където живее до смъртта си през 1954 година.
Интерес представлява тезата на Илин, че и демокрацията се нуждае от йерархия, поточно от една „горна прослойка”, управляваща с „повишена отговорност”, за да направи народа съпричастен към властта и да гарантира неговите права и свободи. Тъкмо
с тази консервативна, ориентирана към „вертикалата на властта” държавническа мисъл е отъждествяван Илин в днешна Русия4. Най-вероятно на нея се дължи популярността на неговите идеи сред част от днешните руски управници. Вероятно поради това
и стана възможно препогребването с държавни почести в родината (2005) на философа антикомунист.
Сред множеството основни въпроси, на които се спира И. А. Илин, е и проблемът за
християнската култура. Най-систематично са подредени неговите виждания в книгата
Основи на християнската култура, излязла от печат през 1937 г. в Швейцария, която ви
предлагаме със съкращения.
Венета Домусчиева

Иван Илин

Основите на християнската
култура
Кризата на съвременната култура

Всичко, което стана в света през ХХ в. и продължава да става и сега, свидетелства за това, че християнското човечество преживява дълбока религиозна
криза. Широки слоеве изгубиха живата вяра и се отдръпнаха от Християнската
църква. Но отдръпвайки се, мнозина не останаха равнодушни към нея; те се настроиха към отчужденост, осъждане и вражда. При едни тази вражда е студена
и пасивна; при други враждата е волева и организирана, но сравнително коректна; при трети – това е фанатична ненавист, приемаща формата на гонения.
Разликата между тези групи не е дълбока и не е принципна: всички те образуват
единен фронт на взаимно мълчаливо разбирателство, съчувствие и даже – тайна
или явна подкрепа.
По този начин в пределите на самото християнско човечество, като оставяме
настрана другите религии – конфуцианството, будизма, мюсюлманството и др. –
4

Интервю на швейцарския русист Феликс Филип Инголд пред „Дойче Веле”. http://news.ibox.bg/news/
id_476579704
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се формира широк антихристиянски фронт, опитващ се да създаде нехристиянска и противохристиянска култура. Това явление не е ново. Двадесети век, след
деветнадесети, само изявява вече назрели процеси и като че ли прави изводите
от тях. Процесът на обособяване на културата от вярата, религията и Църквата, е започнал отдавна и се осъществява в продължение на няколко столетия:
отдавна вече бавно нараства и укрепва в Европа и в Америка светската култура, „секуларизираната” култура, и процесът на тази секуларизация води своето
начало още от епохата на Възраждането (ХIII–ХV в.).
В първите 1500 години след Рождество Христово много неща, и при това основни, са стоели доста по-различно. Затуй ли, защото душите на хората са били
по-доверчиви и по-цялостни, по-малко сложни и по-малко разнообразни (по-слабо
диференцирани), по-инстинктивни и ирационални и затова по-скромни и духовно
плахи; затова ли, защото божествеността на евангелското откровение се е
възприемала по-непосредствено, по-остро и по-дълбоко; затова ли, защото човекът се е чувствал не господар на природата, а нейна зависима и безпомощна
жертва; затова ли, защото животът на земята е бил много по-оскъден, неустроен и от страна на природата, по-заплашен, – но така или иначе – в онази
епоха хората са възприемали религията като център на духовния живот, като
негов главен, а може би и единствен извор. Пазителка на тази религия е била за
тях Християнската църква.
През последните четири века и особено през последните два (ХVIII и ХIХ) – това
положение на нещата в душите силно се променя. Да се проследи този процес
исторически тук не би било възможно; това е предмет на трудна и детайлна работа. Но още краят на Средновековието носи в себе си неговите предвестници и
зачатъци. Последствията на този процес жънат съвременните на нас поколения.
Европейската култура на ХIХ в. е по същество вече светска, секуларизирана култура: светска наука, светско изкуство, светско правосъзнание, светски осмислено стопанство, светско възприемане на света и обясняване на мирозданието.
Културата на нашето време все повече се обособява от християнството; но не
само от него – тя въобще губи религиозния дух, смисъл и дар. Тя не е преминала
към никаква „нова” религиозност, тя не се е обърнала даже и към безбожната
пустота. Човечеството не само престава да създава, усъвършенства и пази
църковнохристиянския опит, но не създава и никакъв друг религиозен опит. То
се отдръпва от християнството, но не отива към нищо друго. Започвайки от
епохата на Френското просвещение и свързаната с него Френска революция,
историята на ХIХ в. представлява опит да се изгради духовна култура извън
„религиозните предразсъдъци” и без, както се твърди, ненужните „предположения” (хипотези) за душата и духа. Постепенно се формира и укрепва култура без
вяра, без Бог, без Христос и Евангелието. И Християнската църква във всички
свои основания постепенно се вижда принудена да се съобразява с тази самостоятелност на новата култура. Расте и се шири светогледът, който се справя
и без Бого-съзерцанието. Новата, позитивна наука постига изследователски
успехи; тези успехи водят към практически и технически последствия (медицина, бактериология, прата, електричеството, химията, машините, релсовите
пътища, телеграфът, телефонът, радиото, авиацията) и извикват към живот
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обществени явления (машинната, капиталистическа промишленост, пролетаризацията на масите, революционното движение); и всичко това, взето заедно, до
такава степен променя строежа, интересите, вкусовете и потребностите на
човешката душа (душевната нагласа на новия гражданин, на пролетария, масовия чиновник, интелигента и полуинтелигента), че Християнската църква, с присъщия  дълбок консерватизъм в учението (догмат!), в организацията (канон!), в
молитвата (обред!), не е намирала и не намира в себе си достатъчно творческа
инициатива и гъвкавост, за да може както и преди да удържа за себе си главния
авторитет по въпросите на човешкото знание и действие, по въпросите на културната теория и практика. И вследствие на това човекът с новоевропейска
„нагласа на душата” все повече се отчуждава от вечните истини на християнството, отвиква да ги съзерцава, привиква „да се справя без тях”, религиозно
мъртвее, умствено и нравствено се изражда и върви към невиждана все още в
историята на човечеството културна криза.
През Средновековието Християнската църква духовно води след себе си християнското човечество и е неговият най-висш авторитет. Днес тя не го води. Съвременното човечество се влече от други сили и при това такива, които сами
са се откъснали от християнството и от религиозността изобщо. Тези сили не
търсят Божественото, от Божественото не произлизат и не Го осъществяват;
не стига това, ами те днес водят ожесточена и кървава борба с Божественото
начало, с Християнската църква и въобще с всяка вярваща човешка душа.

Човечеството в наши дни върви:
Първо, след материалистическата наука, която, както се вижда, преуспява в
своята област именно благодарение на това, че е отхвърлила хипотезата за
Бог и е скъсала с всяка религия. Тази наука води позитивното естествознание
с неговите открития, незабавно включващи се в живота на хората, понякога
преобръщайки всички човешки отношения и целия обществен строй и както
изглежда, обещава на хората „победа” и „власт” в новите свирепи войни за изтребление. Техниката влече след себе си човека; техниката, която разработва
въпроса за жизнените средства и съвсем не се интересува от висшата цел и
смисъла на живота; техниката, която вечно „открива” и „усъвършенства”, но
самата тя работи в пълна духовна безпринципност, не мислейки изобщо нито за
единното Съвършенство, нито за действителното Откровение.
Второ, съвременното човечество върви след светската, безрелигиозна държавност, не разбирайки, че тази държавност се е откъснала от своята висша цел,
не  служи, не я вижда, тъй като тази цел се състои (винаги се е състояла и
ще се състои) в това, да готви хората за прекрасния живот (Аристотел), към
живот по Бога (Августин Блажени). Безбожната държава води народа така,
както слепият води слепи – към ямата (Мат. 15:14). Тя не цени вечните и найблагородни религиозно-християнски корени на правосъзнанието. Съвременната
държава служи не на качеството на живота, тя не го усъвършенства, а служи
на интересите на хора и класи; тя не познава измеренията на свещената дълбочина – нито в душите, нито в делата; тя е явление на личната, класовата и
всенародната алчност и създава в най-добрия случай неустойчиво равновесие на
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въжделенията, равнодействащо на враждата и завистта.
Трето, съвременното човечество е увлечено от собственическите инстинкти
за придобиване и от стопанските закони, които властват над него и над които
то самото няма власт, защото е изгубило в своята душа живия Бог. То е попаднало в задънената улица на капиталистическото производство и е намерило
само един определен изход от нея – в бездната на комунизма. То не разбира, че
ужасен е не „капитализмът”, а безбожният капиталистически строй, организиран и поддържан от християнски умъртвели души и класи; и че безбожният
комунизъм е безкрайно по-страшен и по-вреден от безбожния капитализъм. И
ето, изгубила Бога и Христа, религиозно неустроена и нравствено разпадаща се,
душата на съвременния човек може само да стане жертва на собственическите
инстинкти и на стопанските закони в онзи вид, в който те самите се проявяват, разгръщат и увличат хората след себе си.
Четвърто, съвременното човечество се отдава на безрелигиозно и безбожно изкуство, което се превръща в празно развлечение и нервиращо зрелище. Във всички времена и у всички народи тълпата е искала хляб и зрелища. Но тълпата се
отличава от „нетълпата” именно със своето бездуховно, безрелигиозно, ниско
ниво. И ето, съвременното изкуство, светски освободило се от религиозното
чувство и усет, се стреми да отговори на вкусовете на съвременната безбожна маса: модата ражда „модернизма”, скуката и преситеността – нервираща
острота; киното заменя храма; трясъкът и ревът на радиоапаратите изместват личната култура на музиката и словото. В изкуството отпада „третото
измерение” – художествеността, свещеността, предметността; двумерната
душа създава двумерно, пошло, безбожно изкуство и сама става негова жертва.
Такива са четирите сили, влечащи съвременното безбожно човечество. Такива са
онези пътища, по които то даже не върви, а се разсипва, тече и бива отнасяно.
Има ли тук творчески изход? И как да бъде намерен? Възможно ли е възраждане
на културата? И как да приближим неговото начало?

Проблемът за християнската култура
Не следва да се мисли, че тази криза е вече отминала. Не, тя едва сега започва.
Истинската и дълбока, искрената и цялостна християнска религиозност няма
да се възроди така лесно и бързо, само от страх и объркване; тя ще се възроди
само от искрена тъга по Божието лоно, посредством любов, обновено съзерцание и мъдрост. … И ето, в самия разгар на тази огромна духовно-религиозна
криза през нас застава проблемът за християнската култура.

.....
Изглежда като че ли на човечеството сега са му отворени два пътя – или да
създава нехристиянска култура, или пък съвсем да отхвърли културата от християнски подбуди…

120

2010 / брой 9 (56)

.....
Не подлежи на съмнение, че нехристиянската култура е възможна при народите,
които имат нехристиянска вяра; такава е културата на исляма, будизма, шинтоизма. Но народите, които са били дълго време християнски и са изгубили тази
вяра, без да придобият никаква друга, могат да правят само напразни опити да
създадат култура извън вярата в Бога, т.е. безбожна култура. Тези опити са
обречени на провал. От тях няма да излезе нищо, защото културата се твори
не със съзнание и не с произвол, а с цялостно, дълго и вдъхновено напрежение
на цялото човешко същество, търсещо прекрасна форма за дълбокото съдържание; значи – и от безсъзнателните, нощни сили на душата и преди всичко чрез
инстинкта. (…) Вярата е духовният език на инстинкта. Да изгубиш вярата си,
това означава да захвърлиш инстинкта в немота и безсилие или пък да го разпашеш. Поради това човекът без вяра или живее откъснат от своя инстинкт, който още не се е разпуснал до пълна бездуховност и безформеност (Западът), или
пък пребивава във властта на своя вече разпасан инстинкт (болшевизмът). Откъснат от своите нощни, безсъзнателни сили, човекът ще създава само плоски,
пошли измишльотини, разсъдъчни извъртания, мъртви трафарети; намирайки се
във властта на своята разпуснатост, той създава само безформен хаос, болни
химери; защото културата започва оттам, където духовното съдържание си
търси вярна и съвършена форма.
Какво му остава на християнството? Да отхвърли културата от християнски
подбуди? Да приеме такова тълкуване и разбиране на християнството, по силата на което не го засягат и не го интересуват никакви земни дела на човека, на
неговия земен живот и земна съдба? Да реши, че Христос е дошъл не да спаси
човека, не да „призове грешниците към покаяние”, за да се обърнат към него и
да станат живи, а – да ги остави да гинат в слепота, пошлост и разложение?
Невъзможно е да се признае такова нещо. Това би значило да се вложи в християнството чуждо нему тълкувание, в сравнение с което и най-последователният
будизъм би се оказал по-оптимистичен и човеколюбив; това би значило да се отхвърли или изкриви великият смисъл на Христовото пришествие и да престанеш
да бъдеш християнин. Тъй като християнинът е призван не да бяга от света и
от човека, отхвърляйки и проклинайки ги, а да внася светлината на Христовото
учение в земния живот и творчески да разкрива даровете на Светия Дух в неговата тъкан. А това значи да се създава християнска култура на земята.

.....
Основи на християнската култура
Културата е явление вътрешно и органично: тя владее самата дълбина на човешката душа и се отразява върху пътищата с жива, тайнствена целесъобразност. С това тя се отличава от цивилизацията, която може да се усвоява външно и повърхностно и не изисква цялата пълнота на душевното участие. Затова
народът може да има древна и изтънчена духовна култура, но по въпросите на
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външната цивилизация (облекло, жилище, пътища, съобщения, промишлена техника и т.н) да представлява картина на изостанала първобитност. И обратното:
народът може да стои на най-последната висота на техниката и цивилизацията, а по въпросите на духовната култура (нравственост, наука, изкуство, политика, стопанство) да преживява епоха на упадък.
Даже само от това разграничение е ясно какво изключително значение има християнството в историята на културата. То е внесло в културата на човечеството нов, благодатен дух, онзи дух, който е трябвало да оживи и е оживил самата субстанция на културата, нейното истинско естество, нейната жива душа.
Този дух е бил по чудесен начин внесен във враждебна среда (юдео-римската),
в атмосферата на разсъдъчната мисъл, на отвлечените закони, на формалните
обреди, на умиращата религия, на алчно-земната воля и на жестоко-войнствения
инстинкт. С този акт култура не е могло да се твори, тя е могла единствено
да се изражда. Този път водел към умъртвяване. И е разбираемо, че хората на
този акт (фарисеите) и цивилизацията от този тип (римската) не са могли да
приемат това благодатно учение: те трябвало да останат хората и правилата
на „този свят”, на който противопоставят себе си апостолските послания.
Именно този благодатен дух е трябвало да приемат хората, за да станат
християни; именно този дух е необходим и днес на християните, за да могат да
творят християнска култура. В какво е същността на този дух?
Изглежда като че ли всеки християнин би трябвало не само да носи този дух
в себе си, но и да го разбира с такава сила на яснотата, че да отговори без
особена трудност на този въпрос. При все това аз ще се опитам да го очертая
накратко.
1. Духът на християнството е дух на „овътрешностяване”. „Царството Божие е
вътре в нас” (Лук. 17:21). Съгласно това, всичко външно, материално, чувствено
само по себе си няма безусловна ценност и не се оправдава пред лицето Божие.
Това не означава, че то изцяло и окончателно се отхвърля; не, но то е само възможност на духа и съвършенството: като незасято поле (И кой сеяч ще поиска
да отхвърли такова поле?); или съсъд за драгоценно вино (И какво е един празен
съсъд? Но и виното се нуждае от съсъда!); или жилище, неможещо да стои празно. Вътрешното, съкровеното, духовното решава въпроса за достойнствата на
външното, явното, вещественото.
Днес това би трябвало да бъде аксиома на всяка култура и особено на християнската култура. И тъй, нравственото състояние на човека се цени не по неговите материални последствия и не по външната полза, произтичаща от него, но
по вътрешното състояние на душата и сърцето на човека. И тъй, произведение
на изкуството е художествено не тогава, когато е „ефектна” и „оригинална”
неговата естетическа материя5 а тогава, когато то е вярно на своя съкровен,
духовен предмет. И така, външната точност на научното описание е само началото на истинското знание. Така правото и държавата са жизнени и верни
5

Виж моята книга Основы христианства, 1937, Рига. Изд. Рус. Академич. Общества. – Б.а.
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именно там и само там, където пребивава на висота живото правосъзнание на
хората. Така всички стопански въпроси и затруднения се разрешават именно
отвътре – чрез възпитаване на хората в братство и справедливост; тъй като
хората, възпитани по този начин, ще намерят и външните форми на братски
живот. Културата се твори изотвътре; тя е създание на душата и духа: християнска култура може да твори само християнски укрепена душа.
2. Духът на християнството е духът на любовта. „Бог е любов” (1 Иоан 4:8). Това
означава, че Христос е указал, че любовта е последен и безусловен първоизточник
на всяко творчество, а следователно и на всяка култура. Тъй като културата
твори и утвърждава; тя произнася едно приемащо и пребъдващо „да”. Именно
любовта е първата и най-голяма способност – да приемаш, да утвърждаваш и да
твориш. В любовта обичащият се слива, духовно се сраства с любимия предмет;
той го приема със силата на художественото отъждествяване и самоизгубване,
той отдава себе си на него и го приема в себе си. Възниква нещо ново, подобно на
онова в брака и детерождението; създаването на новото е творчеството.
При това любовта се противопоставя веднага и на отвлечения разсъдък, и на
сухата воля, и на хладното въображение, и на земната похот. Но се противопоставя така, че всички тези способности се подчиняват на любовта и се насищат
с нея, обновяват се и се прераждат. Мисълта, движена от любовта, става сила
на разума, прилепя се към познаваемия предмет и дава истинско знание. Волята,
родена от любовта, става съвестна, благородна воля и се оказва извор на истински християнски героични постъпки. Въображението изгубва своята студенина, престава да бъде празна и безразлична игра, запалва се с благороден огън
и започва наистина да вижда и да твори. А земната похот, в просторечието
именувана като любов, не заслужава това име; но проникната от любовта, тя
престава да бъде елементарна, страстна привързаност и започва да осъществява законите на духа.
Ето защо християнинът не вярва в култура без любов. Любовта към Бога е за
него извор на вярата. Бракът се оправдава в неговите очи чрез любовта. Той не
възлага надежди на учения, който не изпитва любов към изучаваното, а празно и
алчно любопитство. Той не цени превзетата суха благотворителност. Той не е
в състояние да се наслаждава на хладното, празно играещо, макар и ярко натрапчиво изкуство. Той не чака разрешаването на социалните въпроси от класовата
ненавист или хитро-пресметливия интерес. И в самия политически живот той
внася началото на любовта – любов към родината, към нацията, към господаря.
Той изисква милост от съда; човечност при отношението към детето и войника; и умее да пожали доживотния каторжник, осъден за зверство.

.....
Християнинът знае от вътрешен опит, че „любовта е от Бога” (1 Иоан 4:7), и
заедно с апостол Иоан твърдо вярва, че „всеки любящ е роден от Бога и познава
Бога” (1 Иоан 4:7, срв. 2:29 и 4:16).
3. По-нататък, духът на християнството е дух на съзерцанието; той ни учи
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„да виждаме” чувствено „невидимото” (2 Кор. 4:18) и ни обещава, че „чистите
по сърце”, живеещи в „света” и „светостта”, „ще видят Господ” „лице в лице”
(Мат.5:8; 1 Кор. 13:12; 1 Иоан 3:2; Евр. 12:14; срв. Иоан 12:45, 14:7).
Бог се открива на окото на духа: Той е Светлина (Иоан 9:5; Иоан 1:5). Тази светлина трябва да се вижда с вътрешното зрение; това нетелесно зрение (срв. 2
Кор. 5:6-8) ни възвисява към Бога. Християнството ни учи да се обръщаме към
Бога не с отвлечено, логическо умуване; и не с волево напрежение, опитващо
се да ни принуди към вяра, а с непосредствено съзерцание, осъществявано от
окото на сърцето. Бог се открива на онзи, който обръща към Него окото на
своята любов. И човешкият дух е призван да види Бога така, както окото вижда
светлината – със същата естественост, непосредственост, непринуденост,
радост, благодарност и успокоение. Ето защо хората с „огрубяло сърце” и „зат
ворени очи” (Мат. 13:15) няма да видят Бог и няма да повярват, но ще пребъдат
слепи (срв. напр. Мат. 13:15, 15:14, 23:17, 23:26; Иоан 9:39-41 и др.). Ето защо е
казано: Аз „дойдох” „в този свят” за да видят невиждащите, а виждащите да
станат слепи” (Иоан 9:39 и сл.); и още: „И от днес вие Го познавате и сте Го
виждали” (Иоан 14:7). И затова учениците на Христос се наричат „синове на
светлината” и „чада на светлината” (Иоан 12:36; Еф. 5:8-11).
Християнската вяра се запалва в духовната очевидност, изпитвана от окото
на сърцето. А тази очевидност е дело на Божественото откровение и на вътрешната свобода на човека. Затова делото на вярата е дело на свободното
съзиране и не търпи никакво насилие; насаждането на вярата с насилие, страх
и кръв винаги остава антихристиянска съблазън.
В съответствие с това у човека има особена, непринудима сила на духовно,
сърдечно съзерцание, на която е дадено да вижда Бог и да разпознава всичко
божествено в света. Тази сила на съзерцание християнството е дарило и завещало на цялата човешка култура. Именно чрез нея се постигат висшите,
благодатни синтези в науката; именно тя твори всяко истинско художествено
изкуство; чрез нея се осъществява актът на нравствена съвест; от нея израства естествено правовата интуиция; от нея са ръководени всички велики
гениални реформатори на държавата и стопанството. Сама по себе си тя не
е нищо друго освен молитвеното общение с Бог. И затова ние можем да кажем:
християнството е завещало на хората да строят култура, изхождайки от молитвеното съзерцание и пребивавайки в него.
4. По-нататък, духът на християнството е дух на живото творческо съдържание, а не на формата, не на отвлечените мерила и не на „вехтата буква” (Рим.
7:6). Не в смисъл, че не се цени изобщо началото на „формата”, т.е. на предела,
на закона, на свършването и завършеността: но в оня смисъл, че се отхвърля
началото на празната, отвлечена самодостатъчна форма, лишена от наситеността  и освещаващото я съдържание. Именно в този смисъл трябва да се
разбират думите на Христос: „не да наруша закона съм дошъл Аз, но да го изпълня” (Мат. 5:17); тъй като в гръцкия оригинал е употребен изразът „πληρωται”,
което значи „напълвам”. Така в християнството законът не се отхвърля, а се
напълва с живо и дълбоко съдържание на духа, тъй че „формата” престава да
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бъде „форма”, а става жив способ за съдържателен живот, добродетел, художество, знание, правота – цялото богатство и пълнота на културното битие.
Ето защо християнинът се отнася с недоверие към всяко дело, където се проявява или започва да преобладава „формализъм”, „механичност”, „законничество”,
„буква” и т.н. Тъй като формализмът изкривява всичко, в което се внедри. От
него мъртвеят науката и изкуството. От него се изражда управлението, съдът
и юриспруденцията. Не е благодатен и не е жизнен формалният морал. За възпитаването, за преподаването и служенето формализмът е убийствен. И празната форма на семейството, не напълнена с любов и дух, не осъществява своето
предназначение. Тогава „формата” се оказва празна видимост, отвлечена схема,
умъртвяваща чрез сухота и фарисейско лицемерие. И затова формализацията и
механизацията на културата противоречат на християнския дух и свидетелстват за нейното израждане. Християнинът търси не празната форма, а напълнената; той търси не мъртвия механизъм, а органичния живот в цялата негова тайнственост, във всички негови тайнства; той търси формата, родена от дълбоко
духовно наситено съдържание. Той търси искрената форма. Той иска да бъде, а не
да изглежда, че е. На него му е заповядана свобода, а не законничество; и затова
законността извън духа, искреността и свободата не трогва неговото сърце.
5. Духът на християнството е дух на съвършенството. „Бъдете съвършени,
както е съвършен и небесният ваш Отец” (Мат. 5:48).
Това не означава, че християнинът смята себе си за „съвършен” или поне за
същество „близко до съвършенството” – въпреки всяка трезвост и смирение.
Но това означава, че християнинът има пред своя духовен взор Божието съвършенство, с което той измерва всички житейски дела и жизнени обстоятелства.
Той се учи и се научава да отличава „харесващото се”, „приятното”, „даващото
наслаждение”, „полезното” от онова, което в действителност е добро, което
е обективно-съвършено – именно защото е истинно, нравствено, художествено,
справедливо, героично; и като се е научил да различава тези два реда от ценности, той умее да се присъедини именно към съвършеното, да го предпочита,
да се стреми към него, да му служи, да го пази, да му се наслаждава и в случай
на необходимост – да умре за него. Християнинът не само съзерцава съвършенството, но и на себе си вменява като задължение усъвършенстването: оттук
той има живия опит на греха и чувството за собствената си недостойност;
той съди себе си, изобличава се, кае се и се очиства; и във всяко дело, във всяка
постъпка своя моли за съвършенство и зове себе си към него.
Ето откъде е при християните този дух на отговорност, самообвиняване, покаяние; духът на прилежност, добросъвестност, труд, самообуздаване, дисциплина,
подвиг. И ето защо християнската култура е осъществима само от този дух
и настроение; а преобладаването на обратния дух свидетелства за отчуждението на културата от християнството. И така стоят нещата във всички
области на културата.
Какво е безотговорният, недобросъвестен, безразличен към истината учен?
Какво е художникът, търсещ успех, а не художествено съвършенство? Може
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ли истинският християнин да стане безчестен демагог или продажен чиновник,
или разпуснат тиранин? Духът на християнството обръща човека към Бог в
небесата и към Божието дело на земята. Това Божие дело на земята става Предмета на неговото служение; и самият негов живот, и неговите дела
стават вследствие на това предметни. Този дух на християнска предметност
християнството внася в цялата култура на човечеството – в стопанството, в
политиката, в изкуството и в науката. И мнимият „християнин”, който според
руската пословица „към небето поглежда, а по земята послъгва” – не е достоен
нито за своята вяра, нито за своето звание…
Такъв е духът на християнството, дарен и завещан на човешката култура. Това
е дух на овътрешностяване; дух на любов; дух на молитвено съзерцание; дух на
живо, органическо съдържание; дух на искрената наситена форма; дух на усъвършенстване и предметно служение на делото Божие на земята. Да повярваш
в Христа – това означава да приемеш от Сина Божий този дух като Дух на
творческата сила и от него да твориш земната култура. И обратното: който е
верен на този дух, от него живее и твори, той вече е Христов даже и тогава,
когато все още сам не го знае и не го признава. Тъй като „всякой, който върши
правда, е роден от Него” (1 Иоан. 2:29).
Да се твори християнска култура не означава да се законничества в отвлечени
догмати или да принуждаваш себе си към умуване за предметите, скрити от
земното човешко око; това не означава да се отказваш от свободното съзерцаване или да твориш само „по закона” на представителите на земната църква.
Но това означава да разкриеш дълбината на своето сърце за Христовия Дух и
от него да се обърнеш към възприемането на Бога и на Божия свят, а също към
свободни и отговорни дела в плана на Божието Дело на земята. Тъй като на съзерцаващия и действащия човек е дадено да внесе християнския дух във всичко,
което и да е започнал да прави: в науката, в изкуството, в семейния живот, във
възпитанието, в политиката, в службата, в труда, в обществения живот и в
стопанството. Той ще твори жива християнска култура.
Но за това той трябва, разбира се, да приеме Божия свят и да живее с него и
в него.

.....
Културата и Църквата
Създаването на християнска култура е задача, поставена пред човечеството
преди две хилядолетия и все още нерешена от него. Тази задача не може да бъде
разрешена от една епоха, от един народ, от едно поколение, веднъж и завинаги,
тъй като всяка епоха и всеки народ и всяко поколение трябва да се стремят
към разрешаването  по своему – по своему постигайки и не постигайки го. Да
се проникнеш от духа на Христовото учение и да излееш този дух в своя живот
и във веществения свят – ето това е задача, показваща на всички и на всеки
голямата вътрешна свобода и огромния творчески простор във външния свят.
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.....
...Ние изобщо не си представяме, че най-скорошните поколения хора могат и
трябва „да създадат християнската култура”… Не да създадат, а отново да
стъпят на пътя на това съзидание, да се върнат към него и да възобновят
прекъснатия процес. С други думи – да възродят в себе си християнския дух и
акт и да го приведат в жизнено-творческо движение. Ние не мислим също така,
че съвременната секуларизирана и нехристиянска култура подлежи изцяло на
осъждане или отхвърляне – нито науката, нито изкуството, нито правото, нито
националното движение, нито стопанството, но те подлежат на творческо преразглеждане и обновление в християнски дух. Това съвсем не означава, че науката трябва да включва християнски догмати в състава на своите „работни хипотези” и „теории” , че изкуството ще се свежда до уставна иконопис и храмова
архитектура, че каноничното право ще стане образец за всеки законодател, че
национализмът ще изчезне под давлението на вселенскостта, а стопанството
ще се върне към първобитността на евангелските времена. Да си представяш
така нещата, това значи наистина да изпаднеш в буквоедска праволинейност
и разрушителен фанатизъм, и най-главното, да забравиш основната аксиома на
християнството, която гласи, че всяко усъвършенстване започва от сърцето
и се извършва в свобода. Именно така си представяме ние творчеството на
християнската култура: сърцата на хората, потресени от вече преживените и
още предстоящи бедствия, предизвикани от духа на безбожието и антихристиянството, да започнат да се завръщат свободно към съзерцаването на Христа
и към внасянето на даровете на Неговия Дух в живота и в културата. Не ни е
дадено да предвидим кога ще започне това и как ще протече – ние можем само
да покажем желателността и възможността на този дълъг и нелек процес.

.....
Заключение
Онзи, който премисли и прочувства посочените от мен основи и източници на
християнската култура, той ще види колко огромен и величав духовен простор е
открит за съвременния човек. Проблемът за християнската култура до днес не
е разрешен и ще го решават през следващите векове – поколение след поколение.
В духовните порти, отворени от християнството, всеки от нас е призван да
влезе и да запази при това своите воля и свобода – да влезе в тези порти или
не. През последните векове европейското човечество се препъна и поколеба на
прага на тези порти, обърна им гръб и се опита да върви по свои, нехристиянски
и нерелигиозни пътища. Плодовете от този завой ние жънем днес във всички
области на културата.
Тези плодове и последствия се изразяват в това, че благодатният дух на християнството6 започна да отлита от живота и да напуска световната култура.
Хората постепенно преместиха целта и смисъла на своя живот от вътрешния
6

Вж. в главата Основи на християнската култура. – Б.а.
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свят във външния: материята започна да първенствува, духовността престана
да се цени, всичко започна да се свежда до земното на земята: небесното в земния живот и небесното в небесата престанаха да привличат взора и сърцата
на хората. Разсъдъкът изключи от културата съзерцанието, вярата и молитвата и се опита да ги компрометира. Учението за любовта беше изтласкано от
„спасителното” учение за класовата ненавист; сърцата изсъхнаха, дълбинното
стана плитко; умът отхвърли искреността и се превърна в хитрост. Съдържанието на живота стана несъществено; започна преследване на празната форма.
Вследствие на това философията се впусна в празни и формални отвлечености;
формалните методи получиха неподобаваща им тежест в положителната наука;
юриспруденцията се задуши и издъхна от формализъм. Външното, формалното,
показното, чувственото завоюва и наводни едва ли не цялото изкуство, тайната отлетя, мелодията се отдръпна на заден план, съдържанието на изкуството
беше обявено за безразлично, волята за художествено съвършено пресъхна. Тази
съвършена, скъпоценна воля за съвършенство, без която културата въобще е
немислима, замлъква или вече е замлъкнала в наши дни във всички направления и
измерения. „Съвременният” човек е трезв, плосък и самодоволен утилитарист,
служител на ползата, идеолог на полезността, лишен от органа за всичко висше
и духовно, неможещ да си представи никакво „трето” измерение: той е пошъл
във висшия, религиозен смисъл на тази дума и си се харесва в това състояние.
Той е пошъл без всякакво покаяние и е склонен към нападение срещу всичко
непошло. И затова неговата култура е пошла и формална като него самия. И
ако към това се прибави личната злоба и личната ненавист, отмъстителност
и честолюбие, то обликът на революционера болшевик започва да изпъква в
своите зловещи очертания. Ние не знаем дали съвременното човечество ще се
отвърне от тези пътища на израждането и ако се отвърне, то кога и как… Но
когато се отвърне от тях, то ще види пред себе си наистина огромен и величав
простор, открит му за създаване на християнска култура. Пред него ще се изправи цяла верига от велики здания, за които аз не мога да се изкажа тук. То ще
започне да създава християнска наука, християнско изкуство, християнско правосъзнание, християнски труд и християнска частна собственост; да създава – не
да отхвърля досега създаденото, но творчески да го преобрази от свободната
глъбина на преобразения дух. Светската култура няма да загине в това, но ще
се преобрази в посока на духовността, в свободно съзерцание, в дух на любов, в
дух на органична, истинска форма, във воля за обективно съвършенство.
С предчувствието за това вече са пълни най-добрите сърца на нашето време.
С това предчувствие се утешаваме ние днес; в него черпим надежда за това,
че Господ „не докрай” ни се е разгневил.
Женева, 1937 г.
Превод от руски: Венета Домусчиева

128

2010 / брой 9 (56)

Наричан „православният Честъртън”, Константин Вирджил Георгиу (1916–1992) е румънски писател
и православен свещеник към Вселенската патриаршия. Негов бестеселър е книгата 25-ият час (1948) –
една от големите антиутопии на ХХ
в., изобличаваща нацизма, комунизма
и дехуманизирането на съвременния свят, преведена на почти всички
световни езици (за съжаление непоз
ната на българския читател). Творбата е филмирана през 1966 г. от режисьора Анри Верньой с участието
на звезди като Вирна Лизи и Антъни Куин.
К. Вирджил Георгиу е роден в Рашбоени (днешна Молдавия) в семейството на свещеник. Завършва философия и теология в университетите в Букурещ и Хайделберг. През 1940 г. печели Националната награда на Румъния за поезия за стихосбирката си Калиграфия върху
снега. След което, подобно на други ярки представители на своето поколение
като Мирча Елиаде и Йожен Йонеско, получава дипломатически пост в чужбина като културен аташе, което го спасява от комунистическата диктатура
в Румъния. От 1948 г. се установява във Франция. След успеха на 25-ият час
започва да пише на френски. Неговите романи, изградени върху остросюжетна интрига и християнско светоусещане, описват драмата на днешния човек
в една „забравена страна” на Балканите като Румъния, изложена непрестанно
на чужди нашественици, било то турци или руснаци. На 23 май 1963 г. К. Вирджил Георгиу е ръкоположен за свещеник на Румънската православна църква в
Париж, а от 1966 г. е въздигнат в сан на ставрофорен иконом към Вселенската патриаршия в Константинопол. Книгата От 25-ия час до Вечния час (De la
vingt-cinquime heure  l’heure éternelle, Éditions Plon, 1965) е опит за духовна автобиография, в която по нишката на детските спомени писателят се връща
към образа на бащата (два пъти отец – като баща и свещеник) и образа на
човека в света, видян през призмата на православната икона – не само такъв,
какъвто е, но и такъв, какъвто би трябвало да бъде.

Константин Вирджил Георгиу

От 25-ия час до Вечния час
Да отвориш очи пред една икона…
Първата личност, явила се пред очите ми на този свят, беше моят баща. Оттогава винаги съм си представял човешката памет като филмова лента, на
която се запечатват като на кино всички образи от живота, от люлката до
гроба. Окото, подобно на камера, автоматично регистрира всичко, което попада
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в полето на обектива. А паметта съхранява само интересните образи и сцени.
Останалата лента се изхвърля като ненужен предмет в обширния терен на забравата. Както се хвърлят боклуци на сметището.
Върху филма на моята памет първият образ е образ в едър план – него споменът
набожно е съхранил, а времето, вместо да го заличи, по чудо го е разкрасило –
това е образът на моя баща.
Трябва да съм бил в люлката. А той да се е навел над мен. Ние се гледаме – баща
ми и аз – учудени един от друг. Доколкото едвам излизам от нощта на несъществуването, любопитството ми към този първи образ от света е напълно
оправдано. Преди моя баща не бях виждал нищо друго. Ретината на очите ми бе
девствена. И за мен всичко в света беше ново. Удивлението на баща ми при вида
на моята малка и съвсем нова личност също е напълно оправдано. Той е едва на
двадесет години, излиза от юношеството. Тялото му продължава да се развива.
Костите му все още заякват, не е достигнал зрелостта. И е повече от изненадан, че е станал баща. Гледаше ме, все едно че ненадейно съм паднал от небето.
Учудването беше взаимно.
Крайно горд съм от мисълта, че първият образ, който имам от земния свят, е
едно човешко лице. Гледайки лицето на един човек, аз видях Бог. А този, който
гледа Бог, вижда целия свят. Иисус Христос се е въплътил, за да ни разкрие човешкия облик на Бога. Той ясно ни казва: „Който е видял Мене, видял е Отца”1.
Най-добрият образ на Бога е винаги човекът.
А пък това, че първото нещо, което видях на земята, беше лицето на моя баща,
ме прави горд и поради една друга причина. Не след дълго ще затворя очи, вече
няма да регистрирам образи от живота. Мъртвите са слепи за земните неща.
Ето защо грижливо се подготвям за напускане на този земен свят. Голяма
част от годините ми са преживени. Пропилени. Както се пилеят пари от пачка
банкноти. Онова, което ми остава, е твърде малко в сравнение с пропиляното,
преживяното. Е, добре, през целия си живот никога и никъде не видях, дори насън,
по-красив образ от първия, който е регистрирала моята памет – този на моя
баща. Нито картините на големите майстори, нито чудесата на природата,
нито прекрасната фигура на красивите жени, нито възвишената красота на
детските личица в моите очи не са равни по хубост на първия човешки лик, който зърнах на земята: лицето на моя баща.
Нека уточня, че лицето на баща ми не беше образ, подобен на останалите, подобен на безбройните образи, които моята памет е регистрирала като на филмова
лента. Този първи образ бе съвсем различен: една икона.
От речника научаваме, че думата икона означава на гръцки образ.
Една икона наистина е образ, но този образ не е изцяло земен. Това е теан1

Иоан. 14:9
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дричен образ, отчасти небесен и отчасти земен. Той е смесен, както пояснява
прилагателното теандричен, съставено от думите theos, което означава Бог,
и aner, което означава човек.
Една фотография е земен образ дори когато е фотография на светец и никога не
може да служи за икона. Каноните на православната иконография категорично го
забраняват. Ако един ден открием фотографията на светец, тя не би могла да
бъде поставена на мястото на иконата на този почитан светец. Понеже фотографията е изцяло земен образ на човека. Напротив, иконата е чист и цялостен
образ на човека, заедно с всичките му небесни и земни измерения.
В една икона човешкият образ бива лишен от цялата тежка и изложена на гибел
материя, съдържаща се в естествения живот. И това е справедливо, доколкото
при подобна лишеност образът се свежда до своите изначални черти; защото
светците, които иконата изобразява, са човеци, които въпреки своите плътски
тела са живели като ангелите, които обаче са се отърсили от материята. В
иконата човешкото лице и тяло са освободени, олекотени, пречистени и почистени от всякаква пръст и прах, от всички тежки и леки земни материали. В иконата човешкият облик си възвръща чистотата и съответства на прототипа
на човека. През своя земен живот светецът не може да бъде такъв, какъвто го
представя иконата. Така, както в природата не съществува чиста вода. Всяка
вода, дори и най-чистата, е примесена със соли, газове и други елементи, чужди
на естеството на водата. Химически чистата вода, състояща се от водород и
кислород, както гласи формулата, е възможна само теоретично. И дори ако тази
чиста вода съществуваше в природата, тя нямаше да става за пиене: химически
чистата вода, истинската вода, не е питейна.
Същото нещо е човешкият образ. В земния живот този човешки образ, подобно
на питейната вода, е нечист. Той е утежнен. Той е смесен. Той съдържа всякакви нечисти примеси, които впоследствие са се прибавили към изначалната му
природа, без да имат никакво отношение към нея.
В православната икона човешкият образ е изписан, какъвто е бил изначално, какъвто е бил при сътворението на света. Всяка икона представлява archetypon,
прототип на човека. В иконата човешкото тяло е освободено от законите
на материята, на времето и на пространството. Човешкият образ, сведен до
своите форми и изначални свойства, е вечен и подобен на Бога, който му е служил за модел.
Една икона следователно не представя реалността на света тук, на земята.
Всяка икона е като прозорец, който се открива към небето; и образът, който
виждаме изписан, е реалност свише. Човешката личност, фигурата на светеца
или светицата, изписани на иконата, разбира се, са живели на земята и ние ги
разпознаваме лесно, но ние не ги „познаваме по плът”.2 Понеже те са небесни твари, а никой не може да бъде познат на Небето по плът. Иконописецът,
zographos, има изключително трудна задача. На него му е невъзможно да рисува
2

2 Кор.5:16
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с ръце от плът и с унищожими материали – като масло, мастило и цветове –
реалности, които съществуват само на небето и са вечни. За да стигне до
образ, възможно най-близък до небесния и божествен модел, иконописецът има
само едно средство: да ползва символи. Което означава да представи по-висша
реалност чрез косвено средство, доколкото тази реалност не може да бъде
уловена пряко.
Има само една съвършена икона в Църквата, но тя е acheropoiete, сиреч „неръкотворна”. Това е ликът на Христа, чудодейно запечатан без намесата на
човешка ръка, известен като „Светата плащаница”.
Извън иконата acheropoiete другите икони възпроизвеждат с тукашни материали
и с помощта на символи божествените реалности на небето.
Най-красива от всички икони в моите очи си остава лицето на моя баща такова,
каквото се е запечатило в паметта ми, първия път, когато отворих очи към
света, в люлката. Тази икона изцяло съответстваше на каноните и строгите
правила на византийската иконография, както си дадох сметка по-късно. Фак
тът, че още първия път, когато отворих очи, видях една толкова красива икона,
предопредели решително линията на моя живот.
В някакъв аспект иконата наподобява афишите в туристическите бюра, разкриващи бляскавия образ на страната, която ни канят да посетим. Всеки туристически афиш е истинска покана за пътешествие в някоя чудесна страна.
Иконата също е покана за пътешествие в Отвъдното, на Небето. Иконата,
подобно на туристическите афиши, ни показва образ: този на небесните реалности. И отваряйки очи над една икона, аз същевременно получих покана за Небето. По причина може би на тази покана основното занятие в моя живот беше
пътуването към небето. И вече знаейки, че съм поканен другаде, аз приемах без
особено удоволствие местата, предлагани ми тук долу, на земята. Намирах ги
за ужасяващи и временни. Знаех, че „небето е Мой престол, а земята – подножие
на нозете Ми”3.
Щом си познал частица от небесната реалност, дори тази реалност да е миниатюрна, минеш ли през прозорчето на иконата, земята с основание ти изглежда
малка, посредствена и долнопробна. Даваш си сметка, че земята заслужава да е
само подножие на нозете ти, за да се изкачиш по-нагоре. Което реших да сторя.
И винаги съм го правил. Живеех и си напявах: „Събери се с ангелите… Нареди на
дверите да вдигнат резетата си, колкото и да са нависоко”4. Ето как се случваха нещата. Както други деца стават моряци, защото от най-ранна възраст са
виждали образи на морето, аз пък придобих вкус към небето. Небето се превърна
в цел на моя живот. Нали образът на моя баща, към който отворих очи, беше
зрелище свише. Небесен спектакъл. И той предопредели посоката на моя живот.
Посоката, която избрах, се превърна за мен тук долу в причина за безчислени
3

Деян. 7:49

4

Св. Григорий Назиански. Patrologia Graeca, t. XXXVI, col. 637 B.C. 332.

132

2010 / брой 9 (56)

страдания. И те ще приключат едва с моята смърт. Моите съвременници –
хора от този научен и материален век, които не могат да живеят, без всичко
да измерват, изчисляват и уточняват – се постараха, също толкова научно, да
зададат посоката на моя живот, на моите мисли, мнения и действия. Както го
правят с всеки гражданин. За да се определи с точност посоката, която следва
даден гражданин, те използват компас. За нещастие иглата на компаса обоз
начава единствено посоките на земята. Моите съвременници констатираха с
компас в ръка, при това научно, че не се отправям нито надясно или на запад,
нито наляво или на изток, нито напред, нито назад. Дори стигнаха научно до заключението, че нямам посока. Че вървя неизвестно накъде. Като вятъра. И това
им се стори толкова подозрително и толкова опасно, че ми причиниха ужасни
страдания. В този смисъл аз ги разбирам. Те искат да знаят посоката, в която
поема всеки индивид, за да могат да го следят и подпомагат, щом той се движи
по одобрената от властите линия, или да го убият, ако е на друга линия. В моя
случай те не успяха да определят линията на стъпките ми с компас в ръка, като
съответно не можаха нито да ми помогнат, за да имат един съмишленик повече,
нито да ме убият, за да имат един противник по-малко. През целия ми живот
си имаха с мен големи ядове. Никога не се озовавах там, където ме очакваха.
Компасът никога не показваше с точност къде се намирам. Въпреки ядовете,
които причиних на съвременниците си, съвестта ми е чиста. Грешката си е
изключително тяхна. Защо им е да използват прибори като компасите, които
посочват само основните точки, но никога небето? А тъй като приборите им
не сочат небето, те дори стигнаха до заключението, че небето не съществува.
Толкова по-зле за тях! Тъкмо небето е моята посока. Би следвало да се откажа
от небето, ако исках, в изблик на доброта, да доставя удоволствие на моите
съвременници, но и дума не може да става за това. Мога да отстъпя от всичко,
но не и по тази точка. Поканен съм на небето. Това е първата покана, която
получих чрез иконата на моя баща още щом отворих очи. От всички покани, получени в моя живот, това е единствената, на която държа да отговоря, и то
чрез присъствието си.

Генеалогично и географско уточнение
По какво моят баща дотолкова се отличаваше от другите хора, че се осмелявам да твърдя, че е икона? По нищо. „Християните не се отличават от другите
люде нито по територия, нито по език, нито по някакъв необичаен живот. Защото няма градове, отредени за тях, нито език, който само те да говорят…
Те обитават цивилизовани или варварски градове, каквито съдбата е отредила
за всеки; във всичко следват обичаите на страната, в която живеят, било по
отношение на другите, било по отношение на храната или на други привички; те
водят безупречен живот, който минава в очите на останалите за образец. Те
пребивават всеки в отечеството си или в чужбина. Вземат участие във всичко като граждани, но го проживяват, все едно че не са от тази страна. Всяка
чужда земя е тяхно отечество и всяко отечество за тях е чуждо... Те са от
плът, но не живеят според плътта… Те обитават земята, но техният град е на
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небето… Те живеят в света, но не са от света5... Баща ми беше християнин.
Тоест той принадлежеше само временно на земята, както се обяснява в това
Послание до Диогнет, създадено през II в.
Баща ми беше свещеник. Селски свещеник. Той беше свещеник в село от двеста
души, които живееха в дървени къщурки, разпръснати по дължината на дефилето
върху обезлесен планински склон на повече от тридесет километра. Енорията
(paroikia) на моя баща географски се намираше в голямото предградие на Европа
на изток, в Молдавия, по източния склон на Карпатите. Това е пейзаж, който
никога няма да спра да описвам в романите си. Хората, живели някога в района
на Петродава – моите прадеди – наричаха себе си „Безсмъртните”6.
Те наричаха себе си Народа на безсмъртните, защото – макар да са живели
дълго преди Иисуса Христа – са били убедени, че никога няма да умрат. За тях
физическата смърт е била като преместване, пренасящо ги от тук, долу, в тяхната истинска родина там горе, на Небето. Те, моите безсмъртни предци от
Петродава, са изпитвали дълбока неприязън към земния живот и материалните
неща, защото това са неща неустойчиви, краткотрайни, ефимерни и унищожими. Моите достопочтени, вечни предци, които гърците, както и други народи,
са наричали даки и гети, никога на са се привързвали към земните неща, както
и туристите никога не се привързват към страната, чиято почва тъпчат със
сандалите си, тъй като знаят, че утре ще са другаде. Безсмъртните са се
сражавали три века срещу римския завоевател. Едва към 100 г. след Христа
Безсмъртните са били победени и завоювани от имперските легиони на Рим.
Страната на Безсмъртните е била последното земно завоевание на римляните.
Безсмъртните винаги са предпочитали смъртта пред робството. Поради тази
причина още преди да попаднат в ръцете на победителите, Безсмъртните са се
самоубивали. Масово. Всички. Целият народ, начело с царя. Пронизвали са сърцата си със саморъчно направени ножове.
Римляните победители, навлизайки в земното отечество на Безсмъртните, са
открили единствено недъгави стари жени, майки с деца и старци. С тези хора
римляните са започнали своята колонизация.
Безсмъртните са притежавали богати златни мини. В продължение на два века,
за да извлича злато от мините в Карпатия, Рим изпраща там вярващите в
Иисуса Христа, християните от цялата империя. В онази епоха било модно християните да се наказват с изпращане ad metalla, на каторжна работа в мините. Така светците каторжници, епископи, свещеници, мъченици и изповедници,
дошли в моята страна, които са били оковани и жигосвани с нажежено желязо,
са донесли Евангелското слово и са покръстили останалите живи Безсмъртни и
техните деца. Невероятно горд съм, че моите предци са получили кръщение от
5

Epist. ad. Diognetum, cap. V et VI.

6

Herodote, IV,25. Strabon,VII, 3-5. Frontin, Stratagemes, I, 2. Platon, Harmides,I,5. Дион Касий, Климент Александрийски и дори Пиндар говорят за хората, наричащи се Безсмъртни. Виж също: Virgil Gheorgiu, Le peuple
des Immortels d’Agapia, La Cravache, La Maison de Petrodava.
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светите епископи каторжници. Белегът от жигосване върху челото на свещеника е печат в хармония с печата на Светия Дух.
Благодарение на свещениците каторжници – съвременници на свети Климент
Римски – някъде към 100 г. сл.Хр страната на Безсмъртните е станала християнска. Безсмъртните са били покръстени от най-добрите свещеници на Църквата. Защото Рим не е пращал на каторга нито отстъпчивите, нито посредствените. Посредствените не са били и никога не ще бъдат преследвани. Мълнията
никога не удря по ниското. Трябва да си голям, за да те порази мълния в главата. Светите каторжници, евангелизирали моето отечество, са били елитът на
Църквата Христова. Едно от първите разпятия, съществуващи в света, датира
от I в.; то е било открито в страната на моите прадеди, Безсмъртните, в
Томи7. Разпятията от онази епоха са рядкост. Светите ни братя от първите
векове толкова са обичали нашия Спасител, че са изпитвали мъка да го гледат
разпнат. От това им се е свивало сърцето, затова са се въздържали да създават разпятия.
Говоря за моите бащи, Безсмъртните, не само защото са мои предци, нито пък
за да се хваля с тях, макар да съм много горд с произхода си, а защото искам
да се избегне грубата грешка моята родина да се търси единствено върху географската карта.
Разбира се, моята красива, обична и злочеста Румъния се открива върху всички
географски карти и фигурира във всички туристически гидове, както и останалите страни по света. Тя е на три хиляди километра на изток от Париж, на
север от Дунав, в Карпатите, тя е отбелязана на картите, кръгла като луната
и слънцето. Ала доколкото е страна, която е била и винаги продължава да бъде
обитавана от Безсмъртните, не би следвало моето отечество, отечеството
на почитаемите ми отци, да бъде търсено единствено върху географската карта. Тази страна е върху картите само отчасти. Безсмъртните, тези, които са
живели още преди християнската ера, които са живели и все още живеят като
християни, са прекарвали и прекарват едва малка част от живота си в своето
земно отечество. Моята истинска родина, както и истинската родина на моите предци, е подобна на иконите: тя е теандрична. Една част от родината
ми е тук долу, в Карпатите, а друга част е на небето. Подобно на иконата и
на Църквата, истинската родина е на небето; тук долу е само копие, направено
според горния образ.
И ако искате да изследвате моята румънска родина, да разберете нейните
жители и делата им, трябва неминуемо да се снабдите не само с географска
карта, но и с познание за небето и нещата там горе.
Превод от френски: Тони Николов

7

Днешната Кюстенджа. Виж Leclerq, Manuel d’archeologie chretienne. Paris, 1907, tome II, p.368.
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Людмила Димова

Трудният Моцарт
Волфганг Амадеус Моцарт вероятно е
композиторът, чието творчество позволява най-голям брой интерпретации
– идеологически, естетически, богословски... Няма друг композитор, който 250
години след рождението си да присъства
чрез такова количество филми, дискове,
научни и биографични публикации и въпреки или тъкмо защото се е превърнал в
индустрия и прагматика, да остава неизчерпан и дори неразбран. Повод за всяко
следващо поколение да прави свои интерпретации върху музиката му, да конструира свои представи за него, в които неминуемо се наслагват колкото факти,
толкова и фикции.
Основателният въпрос е: защо въпреки
това Моцарт не се радва на богословския интерес, на който се радва Йохан
Себастиан Бах? Наистина някои от найзначимите фигури на съвременната богословска мисъл – Карл Барт, Ханс Кюнг,
Урс фон Балтазар – са търсили и откривали в творчеството му „следите на
трансцендентност”, но богословско-теоретичните опити за приближаване до
него продължават. Освен това Моцарт е обект на по-силен интерес от страна
на протестантското богословие, макар че е много по-силно вписан в католичес
ката традиция, отколкото се предполага – твърди го Карл Барт. Тази традиция
оказва влияние върху целия му живот и върху неговото т.нар. светско творчество, особено върху оперите му.
С какво теологичните интерпретации могат да помогнат за разбиране на музиката на Моцарт – не само на духовните му произведения – задават въпрос
Клаус Рьоринг и Йоахим Хертен, съставители на научен сборник по темата1?
Как да се разбере творчеството на Моцарт от гледна точка на религиозността му, на неговото самосъзнание и културните условия, в които работи? Как
чрез наблюдения върху негови произведения могат да се проверят, потвърдят
или коригират предположенията за теологични мотиви в творчеството му? Не
на последно място, в рамките на този подход се очертават въпроси и към самото богословие: от какъв характер трябва да е едно теоретично изследване,
1

Wie hast Du's mit der Religion? Wolfgang Amadeus Mozart und die Theologie, Wuerzburg 2009.

136

2010 / брой 9 (56)

което се занимава не толкова с разчитане на теологическото в Моцартовата
музика, а се опитва да чуе „музикалния език на вярата”? Опитите, които вече
съществуват, използват не само аналитичен подход, те се опитват да скъсят
дистанцията с творчеството чрез наблюдения върху историческия контекст, в
който авторът живее и работи, върху религиозността на неговото време.

Църковна музика
Църковната музика на Моцарт е сред подценяваните области в католическата
литургическа наука, напомня Алберт Герхардс. Причините той открива в недостатъчния интерес към музиковедската наука от страна на теолозите, както
и в недостатъчните междудисциплинарни изследвания. До средата на ХХ век
църковната музика не намира полагащото  се място в цялостното творчество
на Моцарт. Дори познавачите не се отнасят сериозно към нея. Не всички негови
църковни произведения са налице като нотни текстове, липсва изпълнителска
практика по отношение на повечето меси, оратории, вечерни, обедни и литании,
дали основание на един от биографите му, Анете Кол, да възкликне: Моцарт е
„славата на католицизма”. Натрупалите се клиширани представи маргинализират църковномузикалните композиции на Моцарт, дълго време те са смятани за
неподходящи в литургичното богослужение, прекалено светски и оперни.
Но биографът на Моцарт Алфред Айнщайн е категоричен: „Човек или познава
този Моцарт, или изобщо не го познава... Църковната музика на Моцарт е католическа в най-висш смисъл. Като художествено творчество тя е смирена, а
смирението на един човек на изкуството може да се състои единствено в намерението и възможността да постигне съвършенство”. В книгата си Моцарт.
Характер и творчество Айнщайн подчертава, че църковните произведения на
Моцарт не поставят под въпрос, нито разрушават конвенциите. За разлика от
друг католик – Бетовен, който също е дълбоко вярващ, но вярата му не е постигната без борба, без критичност.
С изключение на незавършената Голяма меса в до минор от 1783 г., на мотета Ave verum corpus2 и незавършения Реквием от 1791 г., повечето църковни произведения на Моцарт са написани през неговия залцбургски период
(1756–1781 г.). Става дума най-вече за композиции за богослуженията в катедралата на Залцбург, които Моцарт пише по поръчка на своите работодатели – княза архиепископ Шратенбах, а по-късно и на граф Колоредо. Спазвал инструкциите на работодателите си, като църковен композитор се стараел да
постигне пестеливост, ако и в поведението си на католик да си е позволявал
волности и критични импулси.
Недостатъчно проучени са условията и местата, където Моцарт създава творчеството си, а именно дворът на княза архиепископ на Залцбург Колоредо. По
онова време Залцбург е един от най-важните центрове на католическата църковна музика. Там работят като капелмайстори известни композитори, създали
2

Ave verum corpus (О, истинско тяло) е анонимен средновековен латински химн от XIV в., посветен па Страстите Христови.
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десетки меси. Условията се влошават след епископското послание на Колоредо
от 1872 г., повлияно от реформите на император Йосиф II, което акцентира върху въвеждането на немското църковно пеене и пренебрегва инструменталната
музика в богослужението. Ограничаване на „светската” музика, на светския,
театрален и дори „лъстив” начин на музициране води до отхвърляне на месите
на Моцарт от цецилианците3.
Според Герхардс трябва да се прави разграничение между катедралния храм,
чието богослужение играе важна роля за функционирането на княжеството, и
енорийските църкви. Абатството „Св. Петър” в Залцбург, с което Моцарт е
тясно свързан, било освободено от тези директиви. Тъкмо за такива институции Моцарт можел да създава своите обширни произведения.
С енцикликата си Annus qui hunc4 от 1749 г. папа Бенедикт XIV регулира църковната музика според стандартите от Тридентския събор (1545–1546). Пълнотата
на литургичния текст и разбираемостта трябва да се запазят. Църковната
меса с инструментален съпровод е призната за художествен израз на времето си, но не трябва да звучи светски или оперно. Определени инструменти
(тромпет, тимпани, флейта) се забраняват. В действителност влиянието на
забраните се ограничава до Италия и южногерманското пространство. Именно
император Йосиф II приема забраните и се опитва да ограничи инструменталния
съпровод в австрийските земи. Но в Австрия, където любовта към празничните
оркестрови меси е много разпространена, забраните често не се спазват.
Как се отнася към църковната музика Моцарт, който през по-голямата част от
живота си е на църковна служба – като камер музикус, концерт майстор и накрая
придворен органист на князете архиепископи на Залцбург – и сред задачите му е
да пише литургична музика? Тук изследователите не са на едно мнение. Според
ранните биографи на композитора (Франц Немечек) църковната музика даже му
е любим предмет, защото за разлика от операта и камерната музика може да
стигне до всеки.
Според други, ако наистина предпочитанията му са били на страната на църковната музика, би трябвало да композира много повече, и то не само по поръчка.
По-скоро авторитарните условия в Залцбург са дистанцирали човек като Мо
царт от религията и Църквата. Той изпитвал неприязън към последния си работодател архиепископ Колоредо, който се интересувал най-вече от това месите
да не надхвърлят 20 минути. Писмата, които композиторът пише на баща си,
изразяват ясно възмущението му от това, че архиепископът го подценява като
личност. Но дори и когато скъсва със Залцбург, Моцарт, като дете на своето
време, продължава да търси признание от двора.
Повечето от църковните му произведения датират от залцбургския период, а
3

Цецилианство – по името на св. Цецилия – католическа покровителка на музиката, е движение през XIX
век, което се бори за освобождаване на църковната музика от светски влияния.

4

Годината, в която сме сега (лат.)
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част от тях – 5 композиции от периода 1787–1791 г. – остават в начален стадий.
Освен това последната длъжност на придворен органист в Залцбург Моцарт
приел само за да има редовни доходи – някои твърдят, че не обичал органа. През
1777 г. той отхвърля предложеното му място на органист във Версай, вероятно
е искал нещо по-добро. Едва по-късно учените откриват, че и във Виена Моцарт
работи върху меси, предполага се например, че Kyrie (Господи помилуй) в ре минор, която със своите 119 такта и 7 минути продължителност е най-дългата
Kyrie на Моцарт, е написана в последните му години, между 1787 и 1791 г.
Наташа Япова отбелязва, че „Моцарт усвоява композиционните принципи на музиката на трите западни конфесии”: пише един малък четиригласен хор в Лондон
за англиканската църква – God is Our Refuge5, 1765 г.; обработва грегорианския
хорал; по-късно пише също в стила на протестантската църковна песен. Според
българската изследователка през целия си живот Моцарт се стреми да изрази
„музикално-евангелската наивност, простота и простосърдечност”6.

Вярата
Един от най-противоречивите и трудни за тълкуване въпроси около личността
на композитора е неговата вяра. Наистина папа Климент XIV обявява 14-годишното момче за Кавалер на златната шпора, престижно отличие, но изследователите се затрудняват да нарекат Моцарт религиозен човек, практикуващ
католик. Смятат го по-скоро за нехаещ по духовните въпроси. Един от най-известните му биографи Волфганг Хилдесхаймер е доста категоричен: „Религиозното смирение не е за него”, и още: „Истината е, че Моцарт няма никакъв
интерес към църквата като институция”.
На никого не му хрумва да определя Йохан Себастиан Бах като добър протестант, но всички си задават въпроса добър католик ли е бил Моцарт. Никой не
се съмнява в първото. При Моцарт е друго – той произхожда от католическо семейство, расте в католическо обкръжение, създава голямо количество църковни
произведения, сред които 17 меси, но остава различен.
„Нека папата да е спокоен. Бог е винаги пред очите ми” – пише 21-годишният
Волфганг на баща си, докато пътува за Париж. Към това изречение изследователите се отнасят с недоверие. А фактът, че в писмо до баща си от 1781 г.
Моцарт твърди: „Вярвайте, със сигурност имам религия”, по-скоро означава,
че религиозността му не се е забелязвала в поведението му и баща му се е
съмнявал в нея. Писмата на Моцарт обаче едва ли са надежден източник на
информация в този случай. В тях той се представя така, както би искал да го
възприемат адресатите, и не звучи правдоподобно. Особено в писмата до баща
си, пред когото Моцарт сякаш винаги се оправдава.
Дали наистина Моцарт е бил дистанциран християнин без особена дълбочина
на вярата, който демонстрирал конвенционална набожност? Някои изследовате5

Бог е наше убежище (англ.)

6

Чудото Моцарт е неизречимо, сп. Алтера, 7/2006, стр. 49-53.
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ли отиват по-далеч: той не би подписал нито едно свое произведение със Soli
Deo Gloria 7 (SDG) като Бах. Според Алоис Грайтер обаче Моцарт не е усещал
като противоположности „непосредствената радост от живота и религиозното усърдие”, той ги е примирявал в човешко и творческо единство. Бил напълно
в стила на смирение на своето време. Нилдесхаймер отбелязва, че трудно можем да си представим Моцарт в друга вяра, както не можем да си представим
Бах католик.
В книгата си Музика и религия Ханс Кюнг дава уместен пример. През 1789 г.
Моцарт спира в Лайпциг на път за Берлин. В Томаскирхе импровизира на органа
и дълго разговаря с кантора Йохан Фридрих Долес, ученик на Бах, за вероизповеданията и техните различия. И сам описва себе си като вярващ човек, възпитан
като дете в дълбока вяра в Бога. За посещенията в църквата, причастието и
изповедите в семейството на Моцарт не се говорело, те се практикували. А
Долес, „просветен протестант”, не можел да разбере какво наистина се имало
предвид с Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem8.
Най-смущаващият факт от биографията на Моцарт обаче е приемането на
масонството (1784 г.) във Виена. И тук се знае твърде малко. Доколко се е
идентифицирал с идеите на масоните, по-вероятно го интересувало общуването със съмишленици. Проф. д-р Карл Хамер, ученик на Карл Барт и дългогодишен
професор по църковна история в Университета в Базел, автор на книгата Мо
царт – богословско обяснение, твърди, че Моцарт и баща му не се откъсват от
вярата, когато влизат в ложата на Свободните зидари – този акт трябва да се
тълкува в чисто прагматичен план. На въпроса колко религиозен е Моцарт Хамер отговаря: „Ако човек отдели време и се запознае подробно с всички запазени
писма от кореспонденцията на Моцарт с баща му, ще стигне до извода: той е
бил и е останал вярващ християнин, той остава верен на своята религия, която
изповядва от дете. Свободните зидари не могат да го отклонят от нея... Тази
твърдост на вярата струи от първите части на Реквиема. Така е и в Голямата
меса в до минор, написана като обет, че ако тежко болната му жена оздравее,
Моцарт ще изпълни месата в Залцбург”9.
Хамер дава пример с Kyrie, началото на Месата в до минор, и внезапно прозвучалото соло сопрано Christe eleison (Христе, помилуй нас) – съпоставянето до минор – ми бемол мажор, което използва и във Вълшебната флейта, е най-дълбоко –
„това е преживяване на смъртта и нейното преодоляване чрез любовта, в този
случай чрез Божията любов в Христос или чрез женската любов в оперите”.
И други изследователи отказват да мислят за Моцарт като изправен пред неразрешима дилема: масонство или християнство. Робинс Лендън пише по повод
7
Soli Deo gloria (SDG) – Единствено на Бога е Славата – основно положение в протестантизма за абсолютността на Бога, което отхвърля възможността за сакрален култ. С това съкращение Й. С. Бах подписва много
от своите творби.
8

„Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, дай ни мир” (лат.) – част от католическата молитва Agnus
Dei, която се чете по време на месата преди причастието.

9

br-online.de/alpha/forum/vor0608/20060828.shtml
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на Масонска траурна музика: „С тази мощна и мрачна творба Моцарт показва,
че подобно на повечето големи композитори изповядва набожност, далеч надхвърляща обикновените условности на религиозния култ. В централната част
на този опус Моцарт се обръща към всевечно красивото григорианско пеене от
Страстната седмица, Incipit lamentatio10, началото на жалбата на пророк Иеремия. Слушателите от XVIII век лесно биха разбрали препратката към този добре
известен cantus firmus11; Йозеф Хайдн е използвал плача Иеремиев в редица свои
творби, по-специално в прочутата Sinfonia lamentatione12 (№26 в ре минор). Така
Моцарт свързва традиционната християнска вяра с религията на своето сърце,
за да създаде една от най-дълбоките си и най-вълнуващи творби”13.
В книгата си Бог е музика Региналд Рингенбах пише: „Моцартовата музика може
би е не толкова съдържание, колкото път. Затова Моцартовата музика, за разлика от тази на Бах, не е послание и за разлика от тази на Бетховен не е изповед. Моцарт не желае нищо да каже, той само пее и свири. Не се натрапва на
слушателя, не изисква от него решение или позиция, дава му свобода... Неговата
музика изследва бездните на човешкото отчаяние, страдание и изначална самота; но и тук без да угодничи и без да губи блясъка на красотата. Тя е последната опора на неумиращата надежда”.
Бил ли е вярващ Моцарт, пита и Петер Бихзел и дава следния отговор: „Въпросът не е за него, а за нас, за мен... Музиката не е аргумент и Моцарт не се
аргументира”.
„Посланието просто е тук. И в него няма нищо банално, нищо просто несериозно”, твърди и папа Бенедикт XVI, в чийто роден дом Моцарт звучал често.
Чрез темата за смъртта най-добре се изразява вярата на Моцарт: въздействието на неговия Реквием като откровение за смъртта и живота в отвъдното.
„Моцарт успява да постигне това, на което християнската вяра се основава,
че нашият живот и любов ще превъзмогнат смъртта” – за Ханс Кюнг това е
музиката, „която казва истината”.

Теологията
Протестантският теолог Карл Барт, известен с пристрастията си към Мо
царт, прави „кратко признание” през 1956 г., в годината, когато публикува и прочутото си Благодарствено писмо до Моцарт. „Не съм музикант или музиковед.
Но пред Моцарт мога и трябва да направя признание... Искам да призная, че аз
(благодарение на грамофона, това недооценено откритие) от години започвам
всяка сутрин с Моцарт и едва след това (да не говорим за вестника) се обръщам към догматиката. Налага се дори да призная, че когато отида на небето,
10

Начева скръбта (лат.)

11

Cantus firmus – в средновековната и ренесансова музика така се обозначава предсъществуваща мелодия
от религиозната или народна традиция, служеща като основа за полифонията. – Б.пр.
12

Симфония на скръбта (лат.)

13

Цит. по Филип Солерс, Мистерията Моцарт, изд. „Рива”, стр. 145-46.
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първо бих потърсил Моцарт и едва след това Августин и Тома от Аквино, Лутер,
Калвин и Шлайермахер14...”
В своята реч по повод на 200-годишнината от рождението на Моцарт, озаглавена Свободата на Моцарт, Барт отбелязва: „В музиката на Моцарт човек чува
музиката на целия XIX век. Има ли друг музикант, който през всички етапи от
живота си да е така отворен за опитите и постиженията на по-възрастните
и съвременните му големи и по-малки музиканти, но и за целия свят на тоновете – от християнския хорал до тогавашните виенски шлагери?”. За Барт
музиката на Моцарт „не е забава, не е удоволствие, не е възвисяване, а храна и
вода, музика, пълна с утешение и назидание”, „мъдра, силна и независима”. Изкус
твото, твърди Барт, е умение, благодарение на това умение Бах става прочут,
благодарение на това умение в цяла Европа се възхищават на младия Моцарт.
Не чувства, не преживяване, не мистика, а умение със строги правила. Композирането обаче по онова време е само приложение, разширяване, задълбочаване на
музицирането като предмет, доказателство за завършено умение.
Тръгнал по следите на Барт, католическият богослов Ханс Урс фон Балтазар
сравнява отношението към Моцарт на Киркегор и Барт: за Киркегор Моцарт е
олицетворение на естетическото и затова противоположност на религиозното.
Съвсем различен е Барт. В Църковна догматика – обширния си, останал незавършен труд, той многократно споменава Моцарт. Но както осъзнава Урс фон Балтазар, по-скоро става дума за общ основен тон, който свързва двамата, затова:
„Добре би било човек да слуша Моцарт, когато чете Догматиката на Барт...”.
А който не е чел Барт по този начин, абсолютно нищо не е разбрал. Защото
при него „не става дума за изглаждане на отделните изречения и понятия, а при
цялата точност в детайла – и тук той може да бъде сравнен с Моцарт – за
отваряне към все по-голямото”.
Разглеждайки размишленията на Барт, Томас Ерне прави следните изводи за
корелацията музика-вяра. Музиката е документ и израз на духа, който определя културното творчество на дадено време. Музиката трябва да се разбира в
историческите рамки на културата като цяло, в която се отразява и от която
зависи.

14

Фридрих Шлайермахер (1768–1834) – германски теолог и философ.
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В последно време въпросът „Защо сме такива?” особено нашумя покрай появата
на сборник с текстове, посветени на българската културна идентичност1. Така
класическите анализи на Иван Хаджийски от Бит и душевност на нашия народ
бяха значително разширени в контекста на позабравени текстове на Константин Гълъбов, Найден Шейтанов, Атанас Илиев, Янко Янев, Константин Петканов,
Кирил Христов и др. Ала доколкото дискусиите върху образите на „българското”
и „българина” едва ли скоро ще стихнат, особено във време на глобални промени и вместване на „европейската идентичност” в тялото на „българския дух”,
предложеният по-долу (и незаслужено забравен) текст на Антон Страшимиров
би могъл да се превърне в допълнителна опорна точка на питанията откъде идваме и накъде отиваме. Още повече че статията Българският бит, публикувана
в сп. Нация и политика, февруари 1935 г., год.I, кн.1, според късно свидетелство
на Владимир Свинтила2 е изиграла ролята на отдавна търсения „ключ” от Иван
Хаджийски за неговия магистрален труд, в който той разгръща идеята си, че
душевността съответства и на определен бит.
Най-вече познат с романа Хоро и пиесите си Свекърва и Вампир, Антон Страшимиров (1872–1937) е автор на богато и разностранно творчество. Предстои
ново поколение читатели тепърва да преоткрие белетриста Страшимиров (повестите Щастието на един век и Кръстопът, недовършеният роман Роби), както и автентичната му дарба на драматург (Прилепски светци, Отвъд, Свети
Иван Рилски, На безкръстни гробове). Наскоро беше преиздаден том с биографични очерци на Страшимиров3, посветен на видни български политици („Диктаторът”. Стефан Стамболов, „Реформаторът”. Петко Каравелов, „Горд държавник”. Д-р К.Стоилов и др.). Ала за съвременния читател остават абсолютно
непознати народоведските студии на писателя, събрани в Книга за българите
(1917), Българи, гърци и сърби (1918), Палач и злодей (1924) или разпръснати из
периодиката. Тъкмо през оптиката на бита и в съпоставка със съседните нам
народи, Антон Страшимиров търси отговор на преповтаряни констатации за
„слабата религиозност” и „липсата на мистична чувствителност” у българина,
които той контрира с тезата, че „българите не светотатстват”. Теза, достатъчно провокативна, за да бъде приета на доверие, която обаче предполага
внимателно вникване в аргументите на автора.
Тони Николов

1

Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. Съставители Иван Еленков, Румен
Даскалов. София, Просвета, 1994.

2

„Иван Хаджийски – системата”, във: Владимир Свинтила. Етюди по народопсихология на българина. София,
Изток-Запад, 2007, с.14-16.

3

Антон Страшимиров. Бележити българи. Биографии и очерци. Съставители Цочо Билярски и Василена Билярска, София, ИК „Синева” 2009.
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Антон Страшимиров

Българският бит
Битът на един народ е неделим от неговата психология и от неговите характерни особености. Защото всеки народ е очертан (отразен) в своя бит, тъй
както битът е подчертаната самобитност на всяко племе.
Обикновено за бит се считат наслоените през вековете условности за съжителство между хората в даден народ. Но ако вземем бита дори в такива строги
рамки, може ли да се окаже, че наслоените през дълги векове условности за съжителство между хората в едно племе нямат за основа преди всичко натюрели
(темперамент и възприемчивост) на човека в това племе, а после и общото в
психологията му, че и по-трайното от главните черти на характера му?
А в бита на един народ не може и не бива да търсим само наслоените от незапомнени времена форми и условности за родово съжителство между хората
от този народ. Всичко във формите на съжителство (сборища на младите за
взаимен подбор; сватовство, годеж, сватба; обредности при раждане, болести;
обичайното устройство и управление на селищата; наследственото право; понятия за чест, за право, за длъжност и пр.) – всичко въобще, което е легнало
като основа на оная обществена канава, сред която се ражда и оформя като
личност човекът и гражданинът със своите племенни особености. Всичко това
е от кръга на бита на един народ. А към това всичко не можем да не включим
географските, геоложки и специфично климатически особености на заселената
страна. (Планинецът основно се различава от степния жител, северянинът – от
южняка, а човекът на рудничарството например от скотовъдеца). Също не можем да изключим – в този ред на мисли – и по-трайните преживелици на народа,
чийто бит търсим да разкрием.
Ето тъй дълбока и многостранна е същината на онова, което обхваща понятието „бит”. Нали само тъй може да се обясни и произходът на думата „самобитност”?
Многостранната и дълбока същина на всеки народен бит може да се проследи
и в такива дреболии, за които не се допуща, че имат каквато и да е връзка с
племенната самоопределеност въобще.
Ето: на Балканския полуостров само ние, българите, свирим на гайда, точим баница и квасим кисело мляко (разбирано като употреба и в последната планинска
колиба). Това е толкова точно, че ако из гънките на Олимп или из Албанските
планини, или някъде из Шумадия, Босна и Херцеговина бихте открили село, в
което да пищи гайда, да се точи баница и да се кваси мляко, това село би се
оказало непременно българско, поне в своето най-близко минало.
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А изброените битови черти са досущ незначителни дреболии, нали? Но ако към
тях добавим още например и следната наглед незначителна черта, а именно, че на Балканския полуостров само ние, българите, не светотатстваме във
взаимните си ругатни с черковните и религиозни ценности (не псуваме Бога,
светците, иконите, причастието и пр.) – ако, казвам, добавим и тази черта на
българския бит, не добиват ли изведнъж дреболиите внушителна скритост?
Да огледаме поотделно тези наши битови белези, за да видим доколко те са
маловажни или значителни.
Гайдата е от овчи мех. Очевидно тя е музикален инструмент на скотовъдци.
Но звукът на нейното ручило напомня бученето на ветрове в степ. И само с
това трябва да се обясни, че ние, българите, имаме за национален музикален
инструмент освен гайдата още и „меден кавал”. Прадедите ни са дошли от
далечните азиатски степи, където са скотовъдствали. А са населили отсам
Дунава планинска земя. И гайдата не е задоволявала напълно възприеманите от
новата природа звуци. Така се е създал „медният кавал”, който и в най-високите
си тонове пак напомня шума на старопланинските букови гори. Това музикално
съчетание на азиатските степи със старопланинския буков лес – съчетание,
което и дори днес още е плът и кръв на нашите веселби, празнувания и скърби –
не може да не се корени в нашите души, в нашата народна психология!
Киселото мляко се кваси и в последната българска колиба. Парижкият учен Мечников прослави българската подкваса: тя е днес известна на света с името
„мая бюлгар”. Но как се добива тази „мая”, се знае от малцина и сред самите
нас! В далечни времена народът ни е постигнал известно познание, което той
цени и го пази като своя, българска тайна. Можах да я съвладея из родопските
глушини: мляко в голяма пръстена паница се пресича с двулевова сребърна монета. Днес и самата наука иде да потвърди, че това постигнато от народа ни
опитно познание крие здравословна ценност: среброто убива известни опасни
микроби. А това, че нашата народна кухня крие такава ценност, не подсказва ли
за осъзната културоспособност у нашия народ?
В тоя ред върви и третият наш битов белег – българската баница. Тя изисква
преди всичко бялото брашно на облагородената пшеница и още – чисто краве
масло. Значи баницата се е създала при съчетанието на високо земеделие и
цветущо скотовъдство.
Това се потвърждава по несъмнен начин и от една живописна страница в българския бит. Вслушайте се в нашите коледарски благословии. Те нижат благопожелания за новата година: плодородие по овцете, по говедата, по нивите, по
овошките, по зеленчуковите градини, по бубите, по пчелите.
Коледаруването, както и коледарските песни са наш битов елемент още от
християнската ера. Няма съмнение, те са се разширявали и допълвали през християнското хилядолетие. Така ние в тях имаме живописно очертание на всес
транно и бляскаво стопанство, постигнато от народа ни по неговия знаен и
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незнаен исторически път. Защо в това отношение ние стоим по-високо от
съседните народи? Трябваше да бъде обратното. Всестранно и бляскаво стопанство в историята на всички страни е достояние само на предните, на привилегированите, на богатите народни слоеве, не обаче и на широките работни маси.
А в превратностите на вековете нашият народ е бил няколко пъти обезличаван
от своите предни родове (Веднъж при комай два века византийско владичество,
което се предшества от страшните за народа ни разорителства и изтребления
на княз Светославовите орди; после при нашествията на кумани, татари, гузи
и най-после при всепоглъщащото петвековно владичество на турците). Така ние
днес трябваше да заварим народа си принизен до много долен уровен във всяко
отношение. А налице е тъкмо обратното: по градинарство сме учители на цяла
източна Европа, а по лозарство бием комай всички народи. Не е ли поразително
това!
Налага се да заключим, че племето ни е имало период в своята история, когато
и самите най-широки маси са се радвали на завидно благоденствие, те са достигнали до общо всестранно и бляскаво стопанско усъвършенстване. Това ще
да е било след дълбоките сътресения през три века богомилски преустройства,
когато (при Второто българско царство) държавната власт е била заставена
да отмени ленното владеене на земите от българското болярство. Те, земите,
са били отстъпени във владение на широките работни маси. Така се е създало у
нас още през Средните векове общо дребно земевладение, което пък е наложило
в духа и бита на народа ни индивидуализиран демократизъм. Само така може да
се обясни, че и днес идеал на дори последния български ратай е: „свое да имам,
свое да работя, господар да съм си” – нещо непознато в духа на съседните нам
народи. А тази е и гражданската и битова основа у нас: стремление към стопанска и лична независимост, свобода.
Така досущ незначителни белези разкриват народни съкровености от всерешаваща важност за неговото развитие и бъдеще.
В това ни убеждава още по-непоколебимият четвърти белег на нашия бит: българското благоговение – и дори страхопочитание! – пред религиозните и черковни символи и емблеми.
Знае се как румъните и сърбите светотатстват, когато са разгневени: те
псуват всичко свещено. И лесно обяснимо е това и тези два народа: те са слабо
мистични, студено религиозни. Гъркът, където седне, манастири строи и храмове издига. Във всяко гръцко селище от 1000 жители непременно има няколко
свещеници и един митрополит. Гъркът пости, тримири, редовно е на богослужение и прави поклони по ред на всички икони. А щом се разсърди – дори на брат
си, на жена си, на детето си – класическата му псувня е „теосу, стравросу,
панагиясу” (Бога, кръста, Света Богородица”). Ето и турчина – той е класичес
ки религиозен! На всяка стъпка издига джамии, молебства по три пъти на ден;
аптези1 прави и рамазани спазва. А щом се разсърди – също на брат си или на
жена си, на детето си – класическата му псувня е: „аллахъни, кандилини” („Бога
1

Ритуално измиване на лицето, ръцете и краката в исляма. – Б.ред.
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ти, кандилото ти”).
Преценката за нас, българите, е общопозната: считат ни за народ, който е чужд
на мистични съзерцания и затова слабо се прониква от религията си. Така съдим
дори ние, интелектуалците, за народа си. Че и самото ни духовенство е склонно на такава преценка за своето паство. И наистина нашите народни маси –
от всички съсловия! – чувствително са отпаднали от религиозната обредност:
черквите се пълнят твърде рядко (повече при сватби, кръщенета, погребални
церемонии или на панихиди). Но кой ще отрече: обредността не е точен израз на
вътрешна религиозност! Все пак животът се излива във форми: религиозността
трябва да се облече в някакъв култ. А у нас религиозният култ е наистина слабо
черковнически. Обяснението, че нашите народни маси са охладнели към богомолните храмове, защото в тях са служили извратените гръцки владици, не издържа
критика. Тъкмо в центровете, където е избухнала общонародната вражда към
гръцкото духовенство (Охрид, Скопие, Видин), тъкмо в тях и до днес народните
маси пазят черковната обредност. И трябва да заключим, че борбата срещу
гръцкото духовно владичество се дължи по-скоро на онези български кътове, в
които е била запазена черковната обредност.
А общо явление е – дори в най-затънтените и безчерковни наши селища: българинът никога – нито в ярост, нито дори в пиянство – не светотатства с
религиозните символи и с черковните емблеми. Как трябва да се обясни това?
Сърбите зад Шар (Косово) и бошняците не богохулстват с псувните си. Знае се:
тези области са били заляни от нашето богомилство. Три века прекарани в мистичен екстаз са оставили дълбоки следи в бита и психологията на народните
маси. Религията е мироглед, тоест човешко самопознание като мир в мира; тя
е съзерцателна философия върху безначалното и безкрайното. И още по-важно:
религията е смирение, т.е. самообуздаване. И не е имало до днес културна и политическа история на такова човешко общество, което да е било без религиозен
култ (Сред европейските народи само едно племе е без религиозен култ – циганите. Имат ли те политическа и културна история?).
Прочее, преживените през Средните векове от нашия народ дълбоко мистични
сектантства, колкото и да се били пакостни за съдбата ни, все пак са оставили
в неговия бит – и в неговия дух – благородни белези, които са надеждни рудименти за неговото бъдеще.
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РОМАНСКАТА АРХИТЕКТУРА –
РАЖДАНЕТО НА ЕДИН СВЯТ,
„ОБГЪРНАТ ОТ БЯЛАТА МАНТИЯ
НА ХРАМОВЕТЕ”
V век е съдбоносно време за културно-историческото развитие на Западна Европа. То се характеризира, от една страна, с примери на политически опортюнизъм, а от друга, преди всичко с динамичните процеси на т.нар. Велико преселение
на народите. Независимо от споровете относно същността на този феномен и
неговата роля за развитието на Западния свят, факт е, че след отминаването
му на Запад се появява една нова, динамична и донякъде агресивна цивилизация.
„Вечният град” Рим е разграбен от варварите през 410 и 455 г., а през 476 г.
последният западен „равенски” император Ромул Августул е детрониран и инсигниите му преминават у източния римски император Зенон (474–491). През
следващите „Тъмни векове” Византия е основният фактор, способен да излъчва
културни влияния в западна посока.
Новопоявилите се „варварски” кралства постигат известни културни успехи,
които обаче са бледо копие и имитация на блестящия византинизъм, обединяващ
в едно, по думите на Г. Острогорски, елинската култура, римската държавност
и християнската вяра1. Това явление особено силно и трайно се проявява в Ита1

Острогорски, Г. История на византийската държава, 1996, с. 67.
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План на абатството Клюни III, Бургундия, ХI век.
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лия, а също донякъде и в Южна Франция и Испания – региони, където римските
традиции са най-силни. В края на VIII – началото на IХ в., след продължителен
период на своеобразен политически вакуум и на лавинообразно нарастване на
авторитета на римския папа, след преодоляването на негативните ефекти от
климатичното захлаждане и опустошителната „Юстинианова” чумна пандемия
в Западна Европа се проявяват първите признаци за трайно излизане от кризата, настъпила след разпада на Римската империя. Политическата консолидация
на Каролингската империя на Карл Велики (768–814) и наследниците му води до
културен разцвет, често определян като „Каролингски ренесанс”. Въпреки безспорните успехи на Каролингската държава тя все пак не успява да се еманципира напълно по отношение на културата и да се отърси от подражание на Византия. Именно тогава се зараждат характерните черти на романското изкуство,
което обаче се стандартизира в определена степен и придобива изключителна
популярност чак след ХI в. в териториите от Полша, Сърбия и дори Светите
земи2 на изток до Португалия и Ирландия на запад, благодарение на активното
поклонничество и на активизиралата се търговия.
Някои изследователи разграничават едно „предроманско” изкуство, повлияно от
сиро-палестински и малоазийски образци, което не е и толкова монументално.
След като очакваният от всички през 1033 г. свършек на света не се случва,
през ХI в. този „селски” и „див” свят, дотогава притиснат от глада3, излиза с
бързи стъпки от културно-историческата периферия, в която е попаднал след
V в. За това допринася вече развитият феодализъм и огромният авторитет на
реформиращото се Папство – утвърждават се легитимни власти, генериращи
ред и стабилност.
Най-ефектният израз на този възход не са летописите и итинерариите от
епохата, а материалните паметници на романското изкуство. Архитектурата
търпи най-голямо развитие. То намира израз преди всичко в монументалното
църковно строителство, но са запазени и светски образци – множество кастели и феодални замъци из цяла Европа, мостове, болници и дори жилищни сгради.
Първите изследователи на западнохристиянската архитектура от V–ХIII в. я
определят като подражание на римската, но в много „оварварен” вариант, едва
ли не като безплоден преход между блестящия Рим и готическите оживи4. Ето
защо това изкуство получава името „романско”5. По-късно обаче изкуствоведите вече гледат по друг начин на романския стил, отличаващ се с „благородна
и строга красота”6, защото, макар и да се възползват от множество антични
архитектурни достижения като базиликалния план, полукръглите арки, полуцилиндричните и кръстовидните сводове, романските майстори са автори на редица
оригинални решения и нововъведения.
2
В средата на ХІІ в. в късноромански стил е обновена и църквата „Възкресение Христово” на Божи гроб. В
латинския Изток като цяло господстват френските архитектурни традиции.
3

Дюби, Ж. Времето на катедралите, 2004, с. 16-18.

4

Льо Гоф, Ж. Цивилизацията на средновековния Запад. С., 1999, с. 524-525.

5

Терминът е въведен от английския археолог и изкуствовед Уилям Гън през 1819 г.

6

Алпатов, М. В. История на изкуството. Изкуството на Средновековието. С., 1982, с. 133.
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Каролингският ренесанс е свързан с редица архитектурни постижения като
дворцовата капела в Аахен (805)7, имитираща планировките на византийските
ротонди „Сан Витале” (Равена) и „Св. Сергий и Вакх” (Константинопол), портала
на манастира в Лорш (ср. на IХ в.) и абатството „Сен Гален” (820). Впечатляваща е ротондата на св. Донат в далматинския град Задар. Като цяло обаче се
утвърждава тромавият еднокорабен или трикорабен базиликален план с плосък
таван и западна фасада с две кули. Развиват се криптите, които все по-често
имат сводесто покритие. Базиликалният план започва да се усложнява с развитието на трансепта8 (често придружен от кули) – допълнителен кораб, който
пресича перпендикулярно наоса и образува кръстовидната форма на храмовете. За разлика от православния Изток, където се утвърждава кръстокуполният
храм за сметка на базиликата, на Запад се строят най-вече линеарни базилики и
такива с повдигнат наос и по-ниски странични кораби, но и залови църкви, както
и храмове с центрична планировка.
Романската конструкция на централния кораб – наоса, е много интересна и претърпява сложна еволюция. Стените му обикновено се състоят от няколко нива –
колонада, отворена към страничния кораб, а над нея – ред от прозорци, откъдето
прониква светлината. При по-големите катедрали често между двата реда се
разполага галерия (triforium). Първоначално таванът е плосък като в раннохристиянските базилики, а след това е заменен от полуцилиндричен свод (Клюни II).
Това нововъведение води до удебеляване на масивните външни стени на храма,
за да може той да издържи на пораждащите се мощни сили на разпор. В Германия
трансептът е изнесен на изток, за разлика от Франция и Англия. В мястото
му на пресичане с наоса се издига купол (Шпайер), кула („Сен-Сернен” в Тулуза)
или се реализира кръстовиден (кръстат) свод, за да се избегне образувалият се
предхоров квадрат. С времето кръстовидното засводяване придобива все по-голямо разпространение и се отличава от готическия свод по това, че поддържащите арки не са пречупени и се запазва полукръглата им форма. С развитието
на архитектурата то се превръща в предпочитана покривна конструкция, за да
се трансформира в оребрен (ребрест) свод през късната романика. В западната
част (вестверк) над входа обикновено има галерии с различно административно
предназначение. Там често се развива своеобразен втори трансепт, фланкиран
от квадратни и полигонални кули и кръгли турети, може да се срещне и втори
хор с апсида, като при катедралата в Трир например, чиято поява не намира
категорично обяснение9. По отношение на романския екстериор трябва да се
отбележи, че тук господстват скулптурните композиции, а водеща е идеята за
храма като въплъщение и символ на ecclesia militans. Ето защо църквата трябва
да бъде монументална и грандиозна, а западният входен блок често е придружен
от една или повече кули, символизиращ входа към небесния Йерусалим, здраво укрепен срещу злото в представите на средновековните хора10. Все още е дискусионен въпросът за произхода на фасадата с две кули, която се появява през IХ в. в
7

Годината отбелязва датата на завършване на строежа.

8

Трансепт – конструкция, пресичаща перпендикулярно храма и отделяща кораба (наоса) от хора.

9

Jackson, T. G. Byzantine and Romanesque Architecture. Cambridge, 1913, p. 10.

10

Kluckert, E. Romanesque Building Styles. In: Romanesque: Architecture, Sculpture, Painting. Ed.: R. Toman,
2004, p. 22.
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абатството Корвей – идеята най-вероятно е заимствана от градските порти11.
Грандиозните островърхи кули и турети освен това са ясен знак за мощта на
епископа и на Бог, а в случая с катедралите в Германия – за могъществото на
„свещения римски” император, дръзнал да се противопостави на Апостолическия
престол12. В този смисъл романските храмове се превръщат и в идеологическо
оръжие за легитимация на властта. Пред западната фасада често се оформя
вътрешен двор – атриум (Мария Лаах). В източната част на храма, въплъщаваща
идеята за ecclesia triumphants, основно място заема пространството, където се
разполага монашеският хор и където се намира олтарът с апсидата. Тук с пълна
сила се разгръща творческият гений на архитектите. Първоначално апсидите
са предимно с квадратна форма („Сан Мигел де Линьо”), а после се налага полукръглата или полигонална форма. Понякога те са придружени от две по-малки
апсиди, срещат се и случаи, когато хорът с централната апсида е заобиколен от
апсидиоли в ешелон (напр. при църквата на абатството „Сен-Север” в Аквитания). Появява се и амбулаторият, обрамчващ източното пространство. Като декоративна фасадна украса се утвърждават фризовете от слепи аркади, шахматните и преплетените фризове, а също пиластрите, лизените13 и слепите арки,
еволюиращи в рецесиращи ниши. Стените са изградени от плътно прилепващи и
добре оформени блокове от мрамор, гранит, туф, пясъчник и дори ломен камък и
тухла14. Порталите са мястото, където с пълна сила се разгръща очарованието
на романския стил. Те често са стъпаловидни, украсени с декоративни колони и
различни архиволти15 и фризове с растителни мотиви. Тимпаните16 са пространството, където се разполагат мащабни скулптурни композиции, най-често на
Страшния съд, разкриващ Христос като Вседържител и Цар на славата. Тук е
мястото да се отбележи склонността към изобразяване на демонични фигури и
сюжети. Прозорците обикновено са дъговидни, издължени в горната част. Срещат се и сдвоени прозорци, отделени от декоративна колонета. През късната
романика се разпространяват прозорците розети, както и такива с форма на
четирилистна детелина, полукръгли и прозорци с ветрилообразна форма.
Романският интериор е не по-малко респектиращ. Колоните имат разнообразна форма, която с времето все повече се усложнява. Простите кръгли колони и
квадратни пиластри, които, общо взето, се запазват в Италия, отвъд Алпите
се трансформират в кръстовидни, четирилистни и много по-усложнени масивни
стълбове. Срещат се както пирамидални капители и капители „възглавници”,
така и йонийски и орнаментирани, а също сложни фигурални капители, върху
които са изобразени библейски сюжети и дори различни фантастични и митологични същества. Пространството на изток от трансепта се разраства още
11

Schaefer, H. The Origin of the Two-Tower Façade in Romanesque Architecture. – The Art Bulletin, Vol. 27, No. 2
(Jun., 1945), p. 97-98.

12

Става въпрос за конфликта между германските императори и римските папи във връзка със спора за инвеститурата в края на ХІ и началото на ХІІ в.
13

Лизена – плоска вертикална лента, служеща за декоративно членение на стените.

14

Тухлената зидария се утвърждава в Северна Германия с подкрепата на саксонския херцог Хайнрих Лъва
(1142–1180). Разпространена е и в Италия.
15

Архиволт – орнаментален корниз, обрамчващ арка.

16

Тимпан – полукръгло или триъгълно пространство над вход, ограничено от трегер и от арка.
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през Х в. (Клюни I): т.нар. „хор”, е литургичният център и най-свещеното място
в катедралата. Той се състои от две части – chorus minor (мястото, където се
събира хорът на духовниците, участващи в богослужението, отделено с ниска
преграда от останалата част на храма) и олтара, чието ниво е повдигнато със
стълби. На изток църквата завършва с апсида, често обрамчена от амбулаторий17 и венец от апсидиоли. Под източната повдигната част на храма пък обикновено се намира криптата, където се съхраняват свещените реликви и мощи.
Тя има своите прототипи още в раннохристиянските катакомби18.

Особено впечатляваща е криптата (1041) на имперската катедрала в Шпайер,
която е покрита с кръстовидни сводове, поддържани от 20 колони. Тя е прекрасен пример за романската архитектура в Германия, чието начало там се поставя през Отоновия период (Х – нач. на ХI в.). Разцветът на Свещената римска
империя дава силен импулс на храмовото строителство. Плоският покрив се запазва при базиликите „Св. Кириак” в Гернроде (961) и „Св. Михаил” в Хилдесхайм
(1033), при която пък виждаме трансепт, ориентиран север-юг, равен по ширина
и височина на централния корпус. При тези две ранноромански църкви двете кули
на западната фасада са свързани с висока средна част – една особеност, която
се запазва и по-късно в Саксония. Като цяло обаче църквите продължават да
се характеризират с тромавост – това се преодолява с развитата романска
архитектура от Салическия период (ср. на ХI – ср. на ХII в.). Изградената от
червен пясъчник катедрала в Шпайер (нач. на ХII в.), превърнала се в емблема на
романската архитектура, е прекрасен пример за това как църквите се развиват във вертикална посока – устремени нагоре, което придава една специфична
елегантност и лекота на конструкциите. Рейнската област се превръща в артистичен център на романската архитектура особено през епохата на Хоенщауфените, съвпадаща с късния период на романиката (ср. на ХII – първата пол.
на ХIII в.). През този период, както и по-рано, съзираме декоративни аркатури19
17
18
19

Амбулаторий – покрит проходен коридор.
Kluckert, E. Romanesque Building Styles, p. 28.
Аркатура – поредица от слепи арки.
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и миниатюрни галерии с колонети върху фасадите – едно свидетелство за северноиталианско влияние в Германия20. Шедьоври на този период са храмовете
в Мария Лаах, Вормс и особено някои от групата триконхални21 църкви в Кьолн
(напр. „Св. Апостоли”). При базиликата „Св. Годхард” в Хилдесхайм (1172) пък за
първи път се появява хор с амбулаторий и апсидиоли22. Този архитектурен шедьовър намираме във Франция още при катедралата в Шартр в началото на ХI в.23
Германия оказва силно въздействие върху развитието на романиката в Скандинавия – в църквата на Дева Мария в Калундборг (нач. на ХIII в.) откриваме тухления
градеж, характерен за Саксония, а в Трондхайм (нач. ХII в.) съзираме типичните
аркатури и декоративни аркади, на свой ред заимствани от Италия. В още поизявена форма ги откриваме в унгарския храм „Св. Георги” в Як. В тези по-отдалечени региони, принадлежащи на западната цивилизация, дълго време се мултиплицират сградите с кръгла планировка (напр. „Св. Вит” в Чехия, словенската
ротонда в Село) и еднокорабните базилики („Св. Иджи” в Иновлудж, Полша и „Св.
Петър” в Омиш, Хърватия), а характерният романски силует навлиза с бавни и
неуверени стъпки. Често се експериментира („Св. Андрей” в Краков е със скъсен
наос, а „Св. Вит” II в Прага е без изявен трансепт), което не ни позволява да
говорим за наличие на стандартизация в областта на църковната архитектура.

Същевременно, докато в Германия се строят все по-впечатляващи романски
църкви, в Северна Франция вече се е утвърдила готиката. Ярък пример за прехода между двата стила е църквата на абатството Сен-Дени, гробницата на
френските крале. През първата половина на ХII в. Нормандската школа все още
е водеща с новаторските си идеи и нововъведения, които виждаме в няколко
катедрали в Каен („Сен-Етиен”, „Сен-Трините”). Именно там започва да се ут20

Kluckhohn, E., W. Paatz. Die Bedeutung Italiens für die romanische Baukunst und Bauornamentik in Deutschland.
– Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 16. Bd. (1955), p. 1-145.

21

Конха – полукупол.

22

Schnaase, K. J. F. Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter. Düsseldorf, 1856, S. 469

23

C. Edson Armi. First Romanesque Wall Systems and the Context of the Ambulatory with Radiating Chapels. –
Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 65, No. 4 (Dec., 2006), p. 495.
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върждава заимстваният от Бургундия кръстовиден свод, но вече като оребрен,
появяват се и прототипите на типичната готическа фасада с две кули (façade
harmonique). Оттук нататък до готиката остава една крачка. В същото време, за разлика от грандиозните и великолепни строежи на Клюнийския орден в
Бургундия, като петкорабната манастирска църква Клюни III (1130) – най-големия
католически храм до обновяването на „Св. Петър” в Рим през ХVI в., храмовете
на Оверн, Русийон, късната (след ХII в.) „класицизираща” архитектурна школа на
Прованс и особено манастирските църкви на цистерцианците контрастират
със своята очарователна простота и обикновеност. Интересно явление са заловите църкви със забележителни фасади със скулптурна декорация в Поату (напр.
„Нотр-Дам ла Гранд” в Поатие), както и куполните църкви в Аквитания, като
тази в Перигьо (1111), които са резултат на венецианско влияние и твърде силно наподобяват катедралата „Сан Марко”24. Тези западни региони, както впрочем и цяла Франция, са пресечени от четири поклоннически пътя към Сантяго
де Компостела, което благоприятства активното църковно строителство. Разбира се, важна роля за разгръщането на гъста мрежа от храмове из цяла католическа Европа, както и за разпространението на определени иновации, играят
могъщите монашески ордени25.
В Британия пък романското изкуство се дели на два периода: преди26 и след
норманското завоевание (1066). Като архитектурни образци тук например са се
съхранили източната част и криптата на Кентърбърийската катедрала. Още
при катедралата в Дърам обаче е използвана готическата стреловидна арка –
през 1101 г. именно там за пръв път се появява оребреният свод27 – още веднъж
свидетелство за авангардността на норманските архитекти. Много от романските абатства на острова запустяват в резултат на репресивната политика
на крал Хенри VIII (1509–1547).
В Испания и Португалия романското изкуство намира своите предвестници в
някои визиготски (напр. „Сан Педро дела Наве”) и астурийски храмове от VII–Х в.,
в много от които се открива сирийско влияние28.
Целият регион е една впечатляваща контактна зона, което рефлектира особено в „мозарабските” църкви, възприели редица мавритански елементи, като подковообразната арка (напр.
манастира „Сан Мигел де Ескалада”). „Мозарабски” инвенции се проследяват и
по-късно, през ХII в., в каменната пластика върху фасадите29. Като цяло романски
църкви се срещат единствено в северната част на Иберийския полуостров30,
по поклонническия път към Сантяго де Компостела в Галиция, където се намира
24

Laule, B., U. Laule. Romanesque architecture in France. – In: Romanesque: Architecture, Sculpture, Painting, p.
156-159.

25

Lyman, T. W. The Politics of Selective Eclecticism: Monastic Architecture, Pilgrimage Churches, and "Resistance
to Cluny". – Gesta, Vol. 27, No. 1/2, Current Studies on Cluny (1988), p. 83.
26
Англосаксонската архитектура е повлияна от континенталното романско изкуство малко преди Уилям Завоевателя да срази Харолд в битката при Хейстингс, по време на крал Едуард Изповедника (1042–1066).
27

James, J. The Rib Vaults of Durham Cathedral. – Gesta, Vol. 22, № 2 (1983), p. 143-144.

28

Тулешков, Н. Архитектура на средновековния християнски и ислямски свят. С., 2008, с. 211.

29

Пак там, с. 239.

30

Южните и централните части на полуострова още от 711-717 г. са в ислямски ръце.
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най-голямата романска катедрала в региона (ХII в.), съхраняваща мощите на св.
ап. Яков, заимствала много френски традиции. Те проникват в региона по поклонническите трасета. От североизток навлизат и готическите елементи в
Каталуня през последната четвърт на ХII в, каквито откриваме в катедралата
на Тарагона.
Романското изкуство намира широко разпространение в Северна Италия и общо
взето, съществува там от Х в. Храмовете тук, макар и да запазват „римската”
си тромавост, се открояват със своите мраморни фасади без кули – своеобразни „кулисни” стени (силно проявено при „Сан Микеле ди Павия”), върху които в
Тоскана и на о. Сардиния („Сан Пиетро” в Булци) се разгръщат сложни геометрични композиции и елегантни декоративни пояси, акцентиращи върху контраста
светло-тъмно – наистина едно богатство и „южняшка” полихромна жизненост,
отличаваща се от строгостта и суровата монументалност на германските
катедрали. Във фасадата на църквата „Колегиата Сан Андреа” в Емполи например съзираме една антична реминисценция, един истински „структурен стил”
от плинти31 и ортостати32! Появяват се още псевдоконструктивни аркатури
и миниатюрни галерии (Пиза), розетни прозорци (катедралата в Модена) и др.
На романския стил принадлежат миланската тухлена базилика на св. Амвросий
(1099), „Площадът на чудесата” в Пиза от ХI–ХII в. (комплекс, включващ в завършения си вид катедрала, баптистерий, наклонената кула, гробище и болница),
октагоналният баптистерий при флорентинската катедрала „Санта Мария дел
Фиоре” (1128), преработваният многократно древен храм „Сан Клементе” в Рим
(нач. на ХII в.), базиликата „Св. Николай” в Бари (1197). Изключително интересен
феномен са църквите на сицилианските нормани от ХII в. в Чефалу и Монреале,
съчетаващи по един изключителен начин традициите на романското, византийското и арабското изкуство. Такъв образец е и камбанарията на катедралата
„Св. Андрей” в Амалфи (ХII в.).
Макар и късно, романският стил достига и до православните Балкани с посредничеството на Адриатика. Предполагаемо западно влияние откриваме и по-рано
в отделни елементи, като двете квадратни кули при фасадите на църквите във
Виница и Патлейна в България (ХI–ХII в.), както и при преславската Кръгла църква – една постройка, при която са налице сходства с капелата на Карл в Аахен,
явно с цел политическото утвърждаване на цар Симеон (893–927) след езическата реакция33. И ако в тези случаи може да се спори за източника на влияние34, то
при църквата в Долна Каменица, построена от видинския деспот Михаил – син
на цар Михаил III Шишман (1323–1330)35, иначе принадлежаща на Мизийската архитектурна школа, са налице две по-скоро готически кули, чиято поява се свързва
със силното влияние на Унгария върху Северозападна България през ХIII и ХIV в. В
Неманичка Сърбия пък романиката заляга в основата на Рашката архитектурна
31

Плинт – квадратна плоча в основата на колона.

32

Ортостати – вертикални плочи в долния пояс на каменната зидария или облицовка (цокъла), понякога изпълнени със скулптурни релефи.

33

Ходинот, Р. Ф. Западни влияния върху Кръглата църква в Преслав. – Археология, 1, 1968, с.27.

34

Според Ст. Ваклинов става въпрос за сирийски, грузински и арменски влияния.

35

Бърнард, Т. Църквата „Св. Богородица” в с. Долна Каменица (ХІV в.), 2008, с. 13.
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школа от края на ХII – началото на ХIV в., чиито шедьоври са църквите на манастирите „Джурджеви ступови” (1171), „Студеница” (1196), „Милешева” (1236).
Това не бива да ни учудва, при положение че сръбските земи се интегрират
окончателно към византийския свят чак при управлението на св. крал Стефан
Урош III Милутин (1282–1321). Както и в Сицилия, и тук синтезата между византийските и западните традиции създава уникални паметници на архитектурата: съборният триапсиден храм от разноцветен мрамор на манастира „Високи
Дечани” от втората четвърт на ХIV в., който подражава силно на храма на
крал Стефан Урош I (1243–1276) „Сопочани”, следва италианските романски традиции36. При тях централният кораб е повдигнат, а над него се издига високо
византийски купол. Освен някои конструктивни особености като кръстовидните
сводове, както и висококачествения и ефектен мраморен градеж, и екстериорната декорация на църквата в Дечани също е романска, за което свидетелстват
фризовете от слепи аркади с конзоли и тимпаните със скулптурна декорация.
Романските тенденции в архитектурата постепенно избледняват през ХIV в.
с разпространението на византийската Македонска архитектурна школа и на
късната регионална Моравска школа.
В католическа Европа залезът на романската архитектура в края на ХII – началото на ХIII в. е резултат от развитието на новото величествено и респектиращо готическо изкуство. Като цяло днес запазените в Европа романски
църкви са провинциални и се срещат предимно в малките селища. В големите
християнски центрове те са били трансформирани или заменени с внушителни
готически здания. Въпреки това романските храмове, които дълго време абсолютно незаслужено са останали в сянката на готиката и поради това са били
пренебрегвани от научната общност, са грандиозни свидетели на енергичния
ход на една зараждаща се цивилизация. Те са прекрасен извор за изкуството на
ранното и развитото европейско Средновековие и ключ към разгадаването на
символния свят на неговата мисловност.

36

Архитект на храма е францисканският монах мойстор Вито от Котор.
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