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Прот. Николай Георгиев е роден през 1964 г. в
София. През 1989 г. завършва Духовната академия в София и през ноември същата година е
ръкоположен за свещеник в софийския храм „Св.
Димитър” (кв. „Хаджи Димитър”). Енорията става популярна в София със сплотения си енорийс
ки живот, редовни богослужения и образователна дейност. След преодоляването на разкола в
БПЦ е назначен за предстоятел на църквата „Св.
Параскева”. По-късно е назначен за ефимерий в
патриаршеската катедрала „Св. Ал. Невски”. От
Рождество Христово на 2008 г. служи в македоно-българската църква „Св. Георги” в Торонто,
която от 1963 г. до октомври 2010 г. е част от
Православната църква в Америка. На проведено в
края на миналата година извънредно събрание на
енориашите се взе решение енорията да се завърне в БПЦ.
Прот. Николай Георгиев е създател и дългогодишен председател на Дружеството за религиозна
и обществена подкрепа на лишените от свобода
в България, част от международната асоциация
Prison Fellowship Internathional.

православието е дълбоко
вкоренено в новия свят
О. Николай Георгиев, енорийски свещеник в църквата
„Св. Георги” в Торонто, Канада, в разговор с
Димитър Спасов

По време на всяка Литургия, докато четем Символа на вярата, ние изповядваме единството на Църквата, макар и разпиляна по цялата земя. В същото
време във всяка поместна православна църква, дори във всяка една енория
има нещо своеобразно и различно, нещо, съществуващо редом с общото
богослужение, общата догматика и общата Чаша, от която се причастяваме. Кое е своеобразното и различното във вашата енория в Торонто? Кое
е първото нещо, което ви се „наби на очи”, след като бяхте поканен от
тамошните християни да поемете духовното ръководство при тях?
Първото ли?... Тоест постоянното!
Чувството за подвиг и за спряло време, говорещо английски...
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В добрия смисъл – почувствах как енорийската ни църква действително е остров в бурното море на големия град. Този мегаполис с гигантска инфраструктура, принуждаващ хората да се състезават един с друг, дори със себе си в
бясно препускащия живот, бълва всички възможни изкушения – от рекламната
супериндустрия до върховите технологии – които безпощадно превръщат всичко и всички в стока за купуване и продаване. Представете си този съхранен по
нашенски остров в най-голямото възможно многообразие от етноси, култури и
религии в света, събрани на едно място – Торонто. И тук – опазена непокътната света Литургия, пребъдваща в извънвремието, принадлежащо на Твореца.
Само една крачка през вратата на храма, и се връщаш стотина години назад, когато (и където) все още не е имало електричество, но естественият
център на живота е бил не стъкленият дом на мола, а каменният Божи дом –
Църквата.
В недобрия смисъл – почувствах как енорийската ни църква буквално е застинала в развитието си на един доста предишен етап в сравнение с динамично
променящия се духовен и социален живот. Сякаш заспала в битността си на
селска енория и неполагаща усилия да се събуди за заобикалящата я реалност
на големия град днес и сега, когато и да е това „днес” – преди 75 години, или
да речем, вчера. Връхлетя ме богослужебната практика на много отдалечена от
градските условия енория от началото на XX век. Видях педантично „вършене”
на вярата според безбройно натрупаните бабини „деветини”, с неизменното
„това така се прави”, но без обяснението (а вероятно и знанието) защо. Плетените каренца за спомен от този и онзи и покривки с над четиридесетгодишна отлежалост достолепно и постоянно присъстват редом до изключителен
напрестолен кръст от времето на Екзарх Стефан и папка с проповеди, пак от
онова време, но все пак отваряна по времето на патриарх Кирил. И в центъра на
всичко това – света Литургия, но на английски език. Не смея дори да си помисля
да осъдя някого за това. Все пак и аз празнувам Петдесетница. Удивително е
обаче как спрялото време ми проговори... но на английски.
Огромно уважение заслужават основателите и съхранителите на тази енория.
Това е величав подвиг, от тези малките, постоянно носените в сърцето и на
плещите. За тях пише в книги като Добротолюбието и в Патериците. Трудно
можем да добием представа колко величав е всъщност този подвиг на постоянното усилие. Ходейки по същите улици, но три поколения по-късно, само мога да
си представям как основателите тук всекидневно са се разминавали с друговерци и другородци – чужди хора на чужда земя – и как са отделяли от залъка си,
от своя хляб, припечелен с многочасов труд, за да заделят за строежа на храма.
Достойно е това, че са се лишавали от залъка си, но по-достойното е, че всекидневно са носели Христос в сърцето си и са изповядвали православието в чуждо
и често недружелюбно обкръжение. Необходимостта обаче да се интегрират и
впишат в местната среда, в начина на живот, е довела до неизбежното – езикът, на който е трябвало да общуват, за да съществуват в Канада, е английс
кият. Разбира се, собствен и много свободен прочит на английския, но все пак
английски. Та сега богослужението е на този език.
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В България постоянно се ангажирахте с обществено значими каузи – като
духовната грижа за лишените от свобода, например. С подкрепата (и пречките) на институциите успяхте да промените нагласи и в БПЦ, и в българското общество. Липсва ли ви подобна активност в Канада, или успяхте да
намерите друго поле за работа?
Ще ви призная нещо. Когато започнах посещенията си при затворниците, си
мислех, че трябва да им занеса Христос. Оказа се обаче, че там е Самият Той.
Не аз носех Христос. Аз отивах при Христос! Сега разбирате защо сърцето ми е
там и защо имах дръзновението да съм глас за безгласните, ръце за безръките
или очи за незрящите (т.е. за всички, попаднали зад решетките) не само пред
институциите, но и сред духовенството. Слава Богу, и тук, в Канада, намерих
новозаветно поле за работа с лишени от свобода. За съжаление имам право
на ограничен брой посещения в затворите, но като директор в борда на Prison
Fellowship Canada, имам своите отговорности. В тази огромна страна, втората
по големина в света, има място и нужда от православно пастирско душегрижие.
Промяната от зло към добро в душата на един доказан грешник е чудото, за
което се моля и на което искам да съм съработник.
Преди време прекосихте Атлантическия океан с малка ветроходна яхта.
Църквата открай време е изобразявана като кораб, който прекосява житейския океан и ни спасява от погибел. С мореходния и с пастирския опит
зад гърба си, къде виждате най-голямата опасност за един екипаж в открито море и кое е най-тежкото изпитание в живота на една поместна църква
или пък енория?
Веднага ви изброявам, а вие отгатнете за къде говоря: некадърното ръководене,
повредата в компаса, загубата на доверие, конфликтът, раздорът, неподчинението, нарушаването на йерархията, престъпването на правилата, неспазването
на порядъка…
В България съществуват две гледни точки към българските енории в Америка – едната е, че това са „землячески дружества”, а другата – че църковният живот в Америка по принцип е много по-активен, отколкото в Европа,
включително и в самата България. До каква степен тези две клишета съответстват на истината? До каква степен православното християнство
се вписва в общата представа, налагана за християнството на американския континент?
Нека да кажа моето лично виждане по проблема, ясно съзнавайки, че не мога да
направя обективно обобщение за целия континент, въпреки очевидните сходства. Освен това, колкото и да е странно, и двете гледни точки някак си са
верни. Зависи с какви очи гледаме и какво искаме да видим. Например през погледа на един въцърковен православен християнин, активно живеещ вярата си в
някой град в традиционно православна страна – България, Гърция, Русия, Сърбия и
прочее – се съзира, че за последните петдесет-сто години (а защо не и повече)
в някои енории не е имало просвещение във вярата и не е имало „добра прак-
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тика” в духа на съвременното православие и изобщо християнство. Не е имало
никакво развитие от ден първи насетне. Имало е някаква трудно понятна вече
за нашите съвременници смесица от селска практика на помнено от „стария”
край християнство, овкусено с елементи на народноосвободителни идеи или поне
с аромата на спомена за тях, разбъркани със стреса и шока от американската
или канадската действителност. Принудата да се вкорени „дървото без корен”
в Новия свят е изцедила целия наличен ресурс от памет в общността, а тя
е била в обема и с характеристиките на населеното място, откъдето е била
тази общност – обикновено едно-две села. Там, където не е достигало познание,
се е прибягвало към импровизации, често пъти несполучливи. Малко на брой са
енориите, зародени от разнородна емиграция. Смесването не просто на градски
и селски знания, спомени и навици, но дори на такива от две различни села е
усложнявало и забавяло единодействието често пъти с десетилетия. Устойчивостта на процеса е била гарантирана от донесения манталитет, бетониран в
свещен инат, наречен впоследствие традиция. Стремежът е бил да се пренесе
възможно най-много, ако не всичко, от родния край отвъд океана. Резултатът е
родолюбив етнически клуб с името църква, но всъщност това е единственото
пристанище в бурния и болезнено самотен живот на нашата емиграция. Тук
хората са намирали в себеподобните си, в себе си дори, опора, помощ, подкрепа и естествено – постоянно отворено прозорче към Родината, през което се
виждат селските вечеринки с баниците, народната музика, кебапчетата, езикът
и нравите отпреди. Явно затова се е зародило мнението за „земляческите дружества”.
Да погледнем същия този процес, но през емигрантските очи. Съхраняването
на българщината е било най-важното дело на всеки един и на всички заедно. От
първия задграничен ден е ставало ясно, че за да оцелее някой физически и духовно
на този континент, е трябвало да има жива връзка с род и родина. Само който
е преживял емиграция знае какво е да те боли душата за всичко българско и родно и как започваш да го любиш, тачиш и милееш повече от което и да е друго.
Затова най-нормалното нещо е било да се обособи място, където да се събират
нашенци. Естественият център безспорно е била църквата, която оживотворява всичко и придава смисъл на придобивките в живота с духовността, празничността, пъстротата и красотата на православието и най-вече с живеенето на
изконната вяра, непроменима от времето и пространството. Хората са имали
голямо желание и много дръзновение да изградят естествено средоточие на българските емигранти – етническо средище, културен център и църква. Успели са
с неимоверни усилия. Много са изпатили, но са постигнали целта си. Онези, които
са дошли с живата си бащина вяра, са започнали да ходят редовно на църква, без
да им пречат политически и религиозни преследвания. Като казвам редовно, имам
предвид толкова пъти, колкото бие камбаната. Всички са живеели около храма.
Отсъствието от св. Литургия не е било възможно, както и отсъствието от уроците по български език, от репетициите на хора и от вечеринките с изучаване на
народна музика и танци. Всички всякога са били заедно. Не ви ли прилича на енория
мечта? На мен – да! Заслужават дълбок поклон и признателност издигналите и
изпълнилите идеята. Това е безспорно. Също така безспорно е, че толкова години
по-късно „чедото” им е придобило собствен живот и според законите на заобика-
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лящата го среда се е адаптирало и променило. Невинното на пръв поглед разпръсване да живеят из целия град е довело до големите разстояния от домовете до
храма, а това се е отразило на редовното посещение. За верните обаче светата
Литургия продължава да е център на живота и духът на единство не е загубен.
Затова, когато казвам, че и двете гледни точки някак си са верни, имам предвид, че
емигрантските енории са с много здрав етнически фундамент и структура, но и с
огромен потенциал за процъфтяване във вярата. Само че духовенството трябва
да си е на мястото, да е стъпило на „твърдата основа на учението, на което сме
се учили”, да се старае свръх сили да гради съобществото от вярващи така, че да
се нарича Църква Христова и да живее като такава, а не като клуб. Това е мисия,
и то мисия, за която повечето духовници не са подготвени. Мисионерството е
самоотречение и готовност за лишение от една или друга придобивка в името на
тялото Христово. На думи мнозина го правят и в България, но оттук се вижда, че
са само думи. Хората тук са свикнали на истинско внимание и посвещение и имат
свещеника си за член от семейството, необходим по всяко време и навсякъде.
Ето защо големите енории, да речем, на гърци или руснаци, имат по много свещеници, но и развиват толкова голям брой и обем дейности, че ми е неудобно да ги
изброявам. Само ще спомена, че всички възрастови и социални групи са обгрижени
с много внимание и постоянство. Наличието на различни диоцези в един и същи
град способства и епископатът да се отнася с много внимание и любов не само
към свещенството си, но и към миряните. Епископите трябва да приласкават към
себе си като чедолюбиви бащи. Административно-командният стил на управление на практика е сведен до минимум и всички избират евангелските принципи
на нелицемерна отеческа грижа и внимание. Донякъде неканоничното наличие на
повече от един епископ в един град и стремежът да се привлекат повече вярващи
са дали възможност да се изявят по-надарените с пастирски умения духовници,
които естествено са станали притегателен център за деен религиозен живот.
Всеки иска да види в свещеника си или в епископа си чедолюбив баща, който дава
на сина си хляб, а не камък, и риба, а не змия. Затова около благообразните и с духовен живот архиереи има повече божий народ и по-малко ласкатели и клеветници.
Вземете например нашия митрополит Йосиф, под чийто омофор все повече свещеници, енории и миряни намират пътя към спасението.
Така погледнато, православното християнство на този континент вече е дълбоко вкоренено и ако доскоро е трябвало просто да оцелява, после някак си да
просъществува, то сега вече е вкоренено и уседнало. Традиционните тук католицизъм и протестантизъм са в сериозна криза не само поради богохулния в
някои случаи либерализъм, завладял големи части от обществото, но и поради
сериозни вътрешни аморални скандали с голям отзвук. Все още континентът
може да се нарече християнски, но отливът на вярващи на места е сериозен.
На фона на големия брой протестантски и католически енории, които не само
са изчезнали, но и са продали храмовете си, православието процъфтява. Само
ислямът се развива по-бързо и мащабно, но това, знаете, е тенденция и в Европа
и изисква отделен и много внимателен разговор.
Енорията на македоно-българската православна църква „Св. Георги”, където
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служите, от 1963 г. до октомври 2010 г. е част от Православната църква
в Америка. След провело се извънредно събрание близо 90% от енориашите
гласуват за завръщане към БПЦ. Доколкото ни е известно, това е първият
подобен случай на напускане и завръщане в лоното на БПЦ. Разкажете защо
се стигна до това решение и как реагираха на него представителите на
Православната църква в Америка и на Св. синод на БПЦ.
Почти всички енории, които напускат БПЦ навремето, изтъкват една основна
причина за отделянето си: Светият синод е под влиянието на комунистическия
режим в България. Затова обявяват, че докато там има безбожие и комунизъм, те
ще са под друга, независима юрисдикция. След 21 години демокрация и след като
страната ни стана член на Европейския съюз, това основание отпадна. Все още
в средите на емиграцията има вълнение заради агентурното минало на някои от
митрополитите и заради отминалия злощастен разкол. Въпреки това името на
Негово Светейшество Българския патриарх Максим остава неопетнено и е гаранция за чиста вяра, достойнство и каноничност. То е знаме, под което могат
да се съберат всички отделили се. Оказа се, че хората от доста време имат
положителна нагласа за завръщане. Процесите, които текат в Българския диоцез на ОСА (Orthodox Church in America), способстваха за отговора на въпроса:
кои сме ние, откъде идваме и накъде вървим? Отговорът бе ясен – връщаме се
в БПЦ. Това завръщане е едно от най-значимите постижения в моето служение.
Благословен Бог, че ме удостои с тази велика радост! Каквото сторих дотук с
живота си – за Негова слава го сторих! С представителите на Православната
църква в Америка имах продължителни и много трудни разговори, много цивилизовани, разбира се. Редно е да спомена, че през цялото време се отнасяха към мен с
голямо уважение и внимание, без злоба, завист и интриги, според представата ми
за добри отношения. В България реакцията бе положителна. Както бе написано в
официалния сайт на Българската патриаршия: Св. синод със задоволство изслуша
писмото на митрополит Йосиф и отправя молитви към Бога за завръщането на
всички български храмове от Православната църква в Америка към майката – Българската православна църква. Лично Негово Светейшество ме поздрави своевременно, както стори и митрополит Йосиф, когото очакваме през тази година да ни
посети и да положи св. Антиминс, подписан лично от Българския патриарх Максим.
Какво е бъдещето на българската епархия на Православната църква в Америка след смъртта на ариеп. Кирил Йончев с оглед на решенията на последния епархийски събор от ноември 2010 г.?
Процесът, който върви в българската епархия на Православната църква в Америка, от някои наречен асимилационен, а от други интеграционен, все още е с
неясно бъдеще. Сега е времето на активна църковна дипломация, която да върне
енориите, които не са загубили идентичността и самосъзнанието си обратно в
БПЦ. Според мен нашият митрополит Йосиф има познанието и умението да свърши това. При подкрепа от страна на Св.синод в София и от българската държава
той би завършил делото, на което се е посветил, откакто е оглавил епархията ни
в САЩ, Канада и Австралия. Аз се моля да сме едно. Ако е Богу угодно – ще бъде.
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Как християните, чието царство не е от този свят, се справят с предизвикателствата на политиката, идеологиите и кризите на времето? Въпросът, датиращ още от Новия завет, не
е загубил своята актуалност и днес. Ето защо ви предлагаме
размислите на двама от големите писатели на ХХ в. – Франсоа Мориак и Греъм Грийн, формулирани в трудните години след
Втората световна война, по време на срещата на европейските християни интелектуалци, публикувани в сборника Вярата в
Иисуса Христа и днешният свят (Foi en Jésus Christ et le monde
d’aujourd’hui, Paris, Editions de Flore, 1949, p. 217-231).

Дали християнинът е
на земята?
Дискусия с участието на писателите Франсоа Мориак и
Греъм Грийн в криптата на църквата „Сент Одил”, Париж,
15 май 1949 г.
Франсоа Мориак (1885–1970) е френски писател, смятан за един от най-значимите християнски автори на ХХ в. Член на Френската
академия (1933), той е носител на Нобелова награда за литература (1952). Останал
сирак в невръстна възраст, израства в католически пансион на марианистите край
Бордо. Споменът за нравите в буржоазната
провинция се превръща и в декор на бъдещите му кратки, но психологически наситени романи, разкриващи „страстите на душата”: Родителка, Терез Дескейру, Змийско
кълбо, Пустинята на любовта, Фарисейката,
Юноша от едно време. В политическата си
ангажираност Мориак е убеден демократ и
ярък противник на „Аксион Франсез” и крайната десница с нейния антисемитизъм и национализъм. Клони към социалното християнство и докрай остава близък на генерал Дьо
Гол. По-известните му книги с християнска
тематика са: За няколко неспокойни сърца. Есета за религиозната психология (1920), Бог
и Мамон (1929), Страдание и щастие на християнина (1931), Животът на Иисус (1936),
Син Човечески (1958), В какво вярвам (1962).
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Греъм Грийн (1904–1991) е английски писател и драматург, практикуващ католик. Започва кариерата си като
нещатен кореспондент на Таймс, но след успеха на първите си остросюжетни криминални романи Вътрешният човек и Истанбулски експрес става професионален
писател. През 30-те години посещава Африка и Мексико,
в резултат на което публикува и първите си пътеписни книги Пътешествие без карта (1936) и Пътищата
на беззаконието (1939). Преследванията на Католическата църква в Мексико, на които става свидетел, го
подтикват да напише романа Силата и славата (1940),
който му носи световна известност. Сред другите му
по-известни романи са: Третият човек, Тихият американец, Нашият човек в Хавана, Комедианти, Почетният
консул, Доктор Фишер от Женева или бомбената вечеря, Монсеньор Кихот.

Франсоа Мориак: Нека най-напред направя едно признание: не аз избрах темата
на този размисъл. Мислех да говоря за вярата, доколкото е във възможностите
ми. Ала изпълнени с доверие в универсалността на моя гений, организаторите
пренасочиха темата към въпроса „Дали християнинът е на земята?”, който
до голяма степен обърква, защото ми е най-лесно да отговоря: „Разбира се, че
християнинът е на земята, достатъчно е да се огледаме!”
Ала след като първото несъгласие премина, ми се стори, че тези, на които им е
хрумнала идеята по този начин да поставят въпроса, не са се излъгали относно
значението и важността, която той има за всички нас. Всъщност той прониква
в най-дълбокия пласт от нашата лична история и от историята на Църквата.
Що се отнася лично до мен, вярно е, че аз съм на земята, както Френската
академия е на земята, както театрите, големите всекидневници и издателства
са на земята, както къщата ми, полето пред нея и моите любови са на земята.
Разбира се, че сме на земята, затова и наближаващата смърт ни изглежда като
изтръгване, подобно на изтръгването на стар дъб, удържащ се в империята на
смъртните с хиляди корени: корени на интереси, без съмнение, но и корени на
нежността.
Прекарваме живота си в привързаност и това е факт, в който няма нищо чудно,
нито пък скандално – стига обаче, от друга страна, да прекараме останалата
част от живота си в моление към един разпнат Бог, който изисква от учениците си да оставят всичко, да се натоварят с кръста на неговото страдание и да
го следват. Ние сме приели, свикнали сме с това противоречие и то не ни смущава. Нека го кажем достатъчно ясно: дори се възползваме от него, живеем по
този начин, при това не само ние, писателите християни. Нямам предвид тридесетте сребърника на Иуда, ала може би се възползваме от беглата целувка,
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разменена с Христа и получена от него в най-хубавите моменти от живота ни.
Предателството чрез целувка е дело на Иуда; ала използването на божествената целувка, ако мога така да се изразя, е наше дело, или поне дело на нас, писателите католици. Съществува особен вид привързаност у създателя на фикции,
на която би било редно да се спра по-специално, защото това е сериозна тема,
която в случая само загатвам: привързаността му към неговото творчество.
Колко измежду нас са обичали своето творчество повече от душата си! Замислете се над тази страст, подтикнала Флобер или Пруст направо да отдадат
живота си за онова, което пишат; страст, която обитава и нас. Има ли поет,
драматург или автор на романи, който да е принесъл в жертва творчеството
си заради Иисуса Христа, който да е сторил най-доброто, като замълчи, когато
няма нищо за казване, или подобно на Расин, когато вече е казал всичко?
И ние, обикновените миряни, не сме единствените, които следва да се упрекваме
за това. Дори духовниците, избрали да оставят всичко, които в щедростта на
младостта си са повярвали, че отдават всичко, понякога на попрището жизнено
в средата се оказват дотолкова обвързани със света, че всъщност никога не са
го напускали. Защото един голям религиозен орден е също на земята, а някой монах може да се превърне в голяма фигура за модерния свят. Понякога той би могъл дори да е на мода и да се нрави на света, заради който Христос не е желал
да се моли. Без изобщо да се смущава от монашеската одежда, която носи, той
се възползва от вниманието, уважението и доверието, от климата на всеобща
благосклонност. Дори и незначителните слова, които минават незабелязани при
някой мирянин, получават особен акцент и ценност, защото са белязани от знака, че тъкмо той ги използва и си служи с тях. Истината е, че изискването на
Христос да оставим всичко се натъква дори у откликналите на зова му на едно
друго изискване, на закон с почти невидима тежест: Тежест и благодат1, както
гласи заглавието на една много хубава книга. И то най-добре ни дава да проумеем всички коментари спрямо опозицията, която се опитвам да очертая тук и
която само светостта преодолява, слава Богу, и то в безброй души!
Което ми дава да разбера, че не сме били призвани към съвършен живот и че
„Остави всичко и върви след Мене”2 е насочено единствено към търсещите съвършенството. Ала тази разлика винаги ми се е струвала подвеждаща. Склонен
съм да определя един живот като християнски, щом той осъжда привидния успех,
поне в онази му част, където се проявява така наречената от Паскал „деликатна и престъпна употреба на света”; да, склонен съм да бъда суров, както беше
Бернанос3, спрямо старите християни, накичени с отличия от всякакъв род (да
не си помислите, че съм изключение). Ала нима използването на всички тези
почести не показва единствено, че те са дим и вятър, пък и от редица направени ми признания знам за съществуването на множество невидими кръстове:
привидните триумфи на много хора маскират скрити провали и крушения, чиито
единствени свидетели са те самите; същото е и с понякога прометеевските
1
Тежест и благодат (1947) е едно от основните съчинения на френската философка от еврейски произход
Симон Вейл (1909–1943), която приема християнството. – Б.пр.
2

Срв. Мат. 8:22.

3

Жорж Бернанос (1888–1948) – френски писател и публицист. – Б.пр.
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мъки по върховете, удряни от светкавиците, недостъпни обаче за погледите на
света. Неспособни сами да се разпнем на кръста и обратното, склонни по природа да търсим навсякъде очарователното и привлекателното, ние биваме насила
качени на този кръст чрез предателствата на човешката любов, чрез всички
болести и най-сетне чрез старостта, тази бавна, но неустоима развала на тялото, „вече на три четвърти погълнато”, както казва Босюе4, докато сърцето
съхранява неизличимата си младост. „Щом Бог ни дава господари с десницата
Си, пише Паскал, колко драговолно трябва да им се подчиняваме! Необходимостта и събитията са неумолимо такива”5.
Да, необходимостта и събитията са наши господари. В тази перспектива катастрофите на човешката история (има епохи като нашата, които са зловещо
привилегировани!), тези катастрофи са натоварени тъкмо с изтръгването на
християнина от онова, от което сам той няма силата да се откаже. „Поклонниците по тази земя” са само отдавнашен образ за мнозина от хората. Днес
огромни групи от прогонени хора, безчислени тълпи от люде, прокудени от домовете си, от своята градина, отечество, блуждаещи потоци в състояние на
постоянно обезчовечаване, с които всеки от нас рискува да се сблъска някой ден
(а кой познава историята на утрешния ден?) – ето примера, ето ужасяващия
урок, чрез който събитията, тези господари, които Бог ни дава с ръката си, ни
задължават да бъдем внимателни.
Без съмнение сред вас, които ме слушате, има такива, които са повече от внимателни към подобен урок, чийто дом е бил плячкосан или опожарен, които са изгубили скромното състояние, което всеки наследява от предците си и може да е
без особена стойност, ала има незаменима стойност в сърцата ни. Колко пъти
през последните десетина години съм чувал следните думи: „Изгубих всичко…”.
Така историята на хората, престъпната история, композирана от човешката
горделивост, ни принуждава да си спомним, че ние сме на земята само за да се
изтръгнем от нея или за да ни изтръгнат пряко волята ни.
И все пак сме длъжни да отговорим на така поставения въпрос: да, християнинът е на земята, и то не само поради въжделение или грях. Той е на земята
буквално: твар, замесена от кал, от пръст, на която Духът вдъхва живот и
оттам бликва човешко очарование. Тъкмо от земна пръст сме създадени и в
тази пръст ще се върнем. И тъкмо тази пръст ще възкръсне. Ние сме на земята и колкото и кратко да е нашето лично траене, човешкият вид е дълготраен
и в краткия интервал от пространство и време, където ние сме жива пръст,
трябва да разрешим всички проблеми, налични в света. Простете, че напомням
тези азбучни истини, ала това е необходимо! Имаме жена и деца, синове сме
на дадено отечество, имаме колеги в дадена професия. Ала обвинението, което
враговете на Христос отправят още срещу първите Му последователи, още от
първия ден, когато те биват заклеймени от преследвачите си като врагове на
човешкия род, е, че християните отказват да са от този свят и го загърбват
4

Жак-Бенин Босюе (1627–1704) – френски богослов, епископ, прочут проповедник. – Б.пр.

5

Вж. Тайната на Исус. – във: Блез Паскал. Разум и вяра. Фондация Комунитас, София, 2010, с. 53, превод Вл.
Градев.
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в името на една проекция на своята тревога и страх, която те назовават Бог.
Познавате този упрек в отчуждение. И най-вече се твърди (което е марксисткото обвинение), че по-умелите сред нас залъгват бедняците и клетниците да
гледат към небето, за да могат останалите в това време да се насладят на
спокойното притежание на собствеността. Вярно е, че католиците от една
определена школа са направили всичко, за да повярва народът в това. Ала ние
знаем, че откъсването, че отказът, който в нашия личен живот ни противопоставя на всякакви наслаждения, ни прави единствено по-свободни да се раздадем
на нашите братя, съответно на благодатта и на любовта, по която в сетния
ден ще бъдем съдени според думите на св. Йоан Кръстни.
Ние ясно усещаме, че има само привидно противоречие между гражданския дълг
и предписанието за откъсване. Нашият Бог е любов. Християнската съпричастност към живота на държавата не би могла да бъде друго освен разпространението на тази Любов – което, уви, не става в действителност, защото колкото
и да сме християни, нашият политически избор, нашите социални изкушения са
само привидно продължение на нашата вяра. В по-голямата си част причините
за нашия политически ангажимент идват от другаде: традиции, предразсъдъци,
класови интереси, расови антипатии, формиращи у нас предразположения, с които не могат да скъсат дори най-добрите християни. Има и друг начин, не толкова наивен, колкото този на Босюе, да се извлича политика от Светото писание,
ала тогава, както казва Леон Блоа, правилно мислещите хора би следвало да се
примирят с неодобрението на три четвърти от човечеството. От другата
страна пък са онези, които клонят към решенията на левицата, друга форма
на идолопоклонничество. Те са склонни да обвържат участта на истината в
този свят със съдбата на една партия; по някакъв начин те придават на така
откровената истина характера на друг догмат, но от времеви порядък, който
има права над тях и който усещаме, че те не биха жертвали за нищо на света.
Нека признаем – както вдясно, така и вляво – че ние ужасно сме на земята.
А тъкмо на идеите си за лявото или дясното държим най-много. Когато сме
откъснати от всичко останало, тъкмо това най-често ни удържа, тези идеи,
които всъщност са страсти, достатъчно възвишено извинение, с което да си
послужат по-буйните или по-умелите. Винаги съм смятал, че е по-лесно за един
християнин от десницата, щом има истинска вяра и е искрен към самия себе
си, да признае нечистите източници на своята страст, особено ако принадлежи към привилегированата класа. Днес не е никак рядкост в десницата да се
срещнат християни с гузна съвест. А и честно казано, има за какво да са с
гузна съвест: наследството на Морас6 в християнските среди на буржоазията
отчасти оправдаваше и интелектуално легитимираше установения порядък, от
който те се възползваха. И обратното, на католика от левицата или от крайната левица му е много по-лесно да прикрие своите мотиви, антипатии и омрази,
обвързвайки ги с глада и жаждата за справедливост, които търсим да утолим
след Нагорната проповед.
6

Шарл Морас (1868–1952) – френски писател и публицист, представител на крайната десница и основател
на движението „Аксион Франсез”, осъдено от Католическата църква през 1926 г. – Б.пр.
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Както и да е, факт е, че и едните, и другите сме неспособни да постигнем
духовно откъсване в политическата сфера. Идеологиите ангажират плътта и
кръвта в същата степен, в която войните стават тоталитарни, доколкото се
превръщат в идеологически конфликти. Религиозните войни винаги са били найсвирепи; а това, в което рискуваме днес да намерим смъртта си, е религиозна
война в планетарен мащаб.
Разбира се, ние отхвърляме обвиненията на Ницше и Маркс. Не, Католическата
църква никога не е обръщала гръб на земята в този смисъл, в който  се приписва. Нейната социална доктрина, мястото, което тя заема в организацията
на труда, огромното начинание на милосърдието, което тя движи от векове
в най-обезправените части на земното кълбо, всичко това, въпреки видимите
компромиси с един несправедлив ред, не би могло да  бъде оспорено. Може би
(с риск да ви скандализирам), може би нашето поколение прекалено наблегна на
социалното. Вслушаме ли се в някои гласове сред нас, бихме могли да повярваме,
че тълпите, изпълващи църквите, са единствено от значение, ако става дума
за работници. Огромното нещастие на Църквата – откъснатият от нея пролетариат – до голяма степен е обсебило някои католици, и то сред най-добрите, макар Бог да приема хората без оглед на имотното им състояние, така че
възвисеното достойнство на бедняка и работника в Църквата не би трябвало
да омаловажава в нашите очи християните от други класи, още повече че днес
лишенията, бедността и нищетата са сред най-общосподелимите неща в света, а бедните на Иисуса Христа понякога носят ръкавици и дори стари кожени
палта.
Ето защо оправданото желание да се опровергае клеветата на Маркс и да се
засвидетелства чрез нашето социално усилие, че религията не е опиум за народа, не би трябвало да ни отклонява от онова, което въпреки всичко си остава
съществено от християнското послание и което, повярвайте ми, хората очакват от нас.
Докато слушам важни гласове от висотата на катедрата да третират въпроси, съществени за обществото и за сблъсъка на Евангелието с проблемите на
държавата – връзката между труда и капитала, между гражданската власт и
Църквата – аз изобщо нямам съмнения, че тези въпроси се нуждаят от задълбочен размисъл. И все пак съм сигурен, че лекото разочарование, дори и примесено
с много възхищение, което изпитвам, се споделя от огромното мнозинство –
огромно, доколкото обхваща невидимите радиослушатели – и което всъщност
иска само едно. То се скупчва в подножието на катедрата, за да чуе как някой
свидетелства, че ние имаме един Отец на Небето, че сме били изкупени и греховете ни ще бъдат опростени. Вярвате ли, че тези, които идват там, скришом в
сърцето си биха искали да им се говори за синдикати? Не, разбира се: те идват
за прошка и изкупление.
Вижте, не бих искал да произнасям обезсърчителни слова, пазя се от тъгата,
присъща за възрастта ми. И все пак, добре претегляйки думите си, вярвам, че
в настоящия исторически момент човешката надежда на земята е сломена. Тя
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е имала своя небивал подем между 1789 и 1790 г. – най-прекрасната епоха за човешкия вид, както са смятали французите, опиянени от онези години; и ето че
век по-късно в Русия се случи друг небивал полет на земната надежда: Октомврийската революция.
Ала какъв бе резултатът от всичко това? Днес си задаваме този въпрос над
руините на Европа. Всички ние носим част от отговорността за колективните
гробове и крематориумите, чийто пушек не се разсейва. Хиляда и деветстотин години след смъртта на Господа и след неговото Възкресение човекът от
концентрационния свят достигна границата на зверството, а също и на съзнанието за злото, което е наистина ужасяващо. Разбира се, че това видение от
Апокалипсиса е достатъчно да ни убеди, че човешката надежда на земята бива
сломена, щом свърне от Бога. Ала има и по-лошо: това, че оцелелите не си извлякоха урок от тези усилни четири години. А щом очите им не се отвориха под
ударите на мълнията, то кога ли ще се отворят? Тоталитаризмът повече от
всякога победно шества из половината планета; два империализма са в сблъсък,
пионките на шахматната дъска вече са наредени за следващата партия, а ние
обмисляме възможни комбинации, които предлагат на противниците ни Азия, където комунизмът взе връх, или пък едва възродената Германия. Глупавият макиавелизъм на империите им пречи да проумеят, че оръжията, с които разполагат,
са на път да превърнат на пух и прах самия обект на спора.
Какво означава днес да имаш политическа вяра, политическа надежда? Без да
се спирам на сгромолясването на част от френската десница, дължащо се на
националната катастрофа от 1940 г., искам да подчертая, че и сред левицата
вече не съществува надежда, доколкото комунистическата партия поляризира
работническата класа и не предлага никаква друга възможност за пролетарска
революция освен триумф на панславизма. Пред дверите на хармоничната Държава, бленувана от младия Пеги7, се изправя този ненаситен Молох. Ето защо един
социалист няма никакъв шанс и да помисли за интегрален социализъм, докато не
бъде уталожен неутолимият глад на Съветска Русия.
Това са очевидни истини, понятни и за най-скромните умове. Ето защо, независимо от християнското отстранение, ужасяващата равносметка, стигаща до
нас от тези страни, където Съветска Русия разпростря пипалата си, принуждава дори невярващите да погледнат с нови очи към майката на хората, неизменно
святата Църква, която се държи права сред толкова съсипани и отчаяни нации:
защото тя, разбира се, е на земята, пуснала корени в тази престъпна, пропита
с кръв земя, но също е и на небето, доколкото тя е, както се пееше в старото
песнопение от първото ни причастие, небето, което е посетило земята, обгръщайки я със своя покров.
Нека тогава не се прелъстяваме от идеята, че ще победим комунизма на негов
терен. Несъмнено трябва да го преследваме и да надделеем над него в степента на възможностите си. Не съзирайте в думите ми някаква критика срещу
този нов апостолат, който е славата на Църквата на Франция, и по специално
7

Шарл Пеги (1873–1914) – френски поет и есеист. – Б.пр.
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на диоцеза на Париж и на неговия достопочитаем и обичан архиепископ. Ала нека
никога не забравяме, че душите очакват не само земен хляб. И ако ме запитат
какви са евангелските слова, които съответстват най-точно днес на човешката участ, мисля, че бих се спрял на тъй нежния и същевременно умолителен въпрос на Господа: „Да не искате и вие да си отидете?”, и на отговора на Петър:
„Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот”8.
Да, християнинът е на земята, на тази земя, която ще отмине, която е на
път да отмине пред очите му, ала той е получил думи, които не ще отминат.
И той няма друга мисия в този свят, освен да разпали огъня на вярата и да
свидетелства чрез живота си. По някакъв начин той е впримчен между обета
за унищожение и обета за вечност. А за да не погуби сърцето си, изобщо не му
е потребно да се надява в земния смисъл на думата. Спомням си какво ми писа
млад парижки свещеник преди славната си смърт на бойното поле през 1940 г.:
„Вече не се надявам на нищо, защото надеждата не е в това да се надяваш”.
Дори и да не се надяваме, не ще изгубим надеждата. Единствено християнинът
може да придаде дълбок смисъл на прочутите слова на Мълчаливия9: „Не е необходимо да се надяваш, за да предприемаш…”.
Не, не е необходимо да се надяваш на стабилно устройство на човешката държава, за да  се посветиш, за да  служиш от все сърце… Социалният християнин, викарият от предградието, свещеникът работник добре знаят, че тяхното
усилие вече е присъствие на Божието царство тук на земята и на неговата
справедливост, свидетелство за обетованото, с което разполагаме.
На какво разрушение сме обречени обаче от идолопоклонниците на техниката?
Това е тайната на лабораториите. Ала нашата тайна, която останалите хора
предусещат и която ние нямаме правото да пазим за себе си, е, че въпреки всички престъпления, въпреки толкова пролята кръв, ние вървим, понякога заслепени
от сълзи, и напредваме към този ден измежду дните, когато Знакът на Сина
Човечески ще се яви над ликуващото и завинаги възкръснало човечество!

***
Греъм Грийн: Питат ни дали християнинът принадлежи към света, почти по същия начин, както бихме запитали дали затворникът принадлежи на затвора си?
Опасността за духа на затворника се крие не толкова в неговото задържане,
колкото в приемането на затворничеството. Затворът, където цари благоденствие, е гибелен за духа: цветята в килията, безпроблемното хранене, благожелателният и възпитан директор, спортната площадка, където може да се играе
тенис.
О, какъв късмет имаме ние, католиците, с днешния свят! Проблемът на хрис8

Срв. Иоан. 6: 67-68.

9

Вилхелм Орански, наричан Вилхелм Мълчаливия (1533–1584) – водач на нидерландското въстание срещу
испанците, което поставя началото на Осемдесетгодишната война и води до независимостта на Обединените
провинции през 1648 г. – Б.пр.
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тиянина в света е значително опростен. Ние много точно знаем къде се намираме. В епохата на концентрационни лагери като Берген-Белзен10 няма никаква
опасност да се примирим със затвора си. Изглежда, че нашият вечен противник
е решил да свали маската си, както един дуелист смъква плаща си, доколкото
в сатанинската си горделивост смята, че сетният сблъсък наближава. (Ала
горделивецът винаги се мами, не за първи път той смята така.) И ако светът
ни влече след себе си, то е само заради лъжовните, ала безспорни примамки на
човешката любов, на амбицията и ненавистта. Лесно бихме могли да ги разпознаем, дори в мига на падението си. Ние съгрешаваме и се каем. Не сме изкушени обаче, подобно на нашите бащи, да следваме религията на света – религия,
размиваща своя материализъм под християнски фрази, която предателски се
спотайваше в дъното на църквите. Един голям англичанин – кардинал Нюман11,
който като че ли говори на днешните английски католици по по-пряк и настойчив
начин, отколкото приживе, признаваше още преди обръщането си заплахите на
тази светска и образована религия, лишена от предразсъдъци. Ето как описва
той изповядващите тази религия: „…Помнете, че те също са се смятали за
толкова добри християни, колкото и някой смирен селски свещеник, изпълняващ
делото на спасението, подобно на „кюрето от Ар”12… Те в някаква степен дори
са отъждествявали визията си за Царството Христово с елегантността и
изтънчеността на човешката култура, тъй като са приветствали всяка нова
проява на благоприличие, всяка гражданска хигиенна разпоредба, всяко добро деяние, извършено от държавата в сферата на общественото благоденствие като
знак за пришествието на своя Господ. Усърдни в постигането на целта си, те са
били малко загрижени за използваните средства. Подкрепяли са хора, открито
изповядващи антихристиянски принципи, и са си сътрудничели с тях. Приели са и
са защитавали неща, смятани за реформи и подобрения, дори когато чрез тези
реформи се е извършвала несправедливост… Пожертвали са Истината заради
опортюнизма”. А в друг красив пасаж кардинал Нюман не крие убедеността си,
че „тази страна само ще спечели, ако бъде по-суеверна, по-набожна, по-мрачна и
по-фанатична в религията си”.
Е, добре! След преследванията над Църквата, започнали в Мексико през 1920 г.,
които засегнаха Европа през 1933 г., а продължават и до днес зад Желязната
завеса, разделяща ни от Източна Европа, вече не сме склонни да вярваме в
„религията на света”, свят, изпълнен със „сигурност, веселие, прикритост и
доброжелателност”. Нейната догма е прекалено слаба, за да устои на промените, силно наподобяващи на ерес, и ето че потъва сред бурята на нашата епоха,
подобно на наводнен кораб. Така се завърнахме там, където Нюман би искал да
ни види: в един свят на чудесата, където от нашата страна на завесата статуите помръдват, където децата виждат явления, където розите на олтара остават свежи в продължение на шест месеца, където фермерка от Канада всяка
седмица понася изпитанията на Страстите Христови. Преди няколко месеца,
10

Берген-Белзен е нацистки концлагер в Долна Саксония. В периода 1943–1945 г. след епидемия от тиф там
загиват над 50 000 души. – Б.пр.

11
Джон Хенри Нюман (1801–1890) – английски кардинал, богослов, преминал от англиканство към католицизъм, обявен за блажен от Католическата църква през 2010 г. – Б.пр.
12

Жан-Мари Виане (1786–1859) – католически светец, прочут изповедник, наричан „кюрето от Ар”. – Б.пр.
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в пет и половина сутринта, бях на меса в малка францисканска църква в Южна
Италия и можах да видя стигматите, от четвърт век белязали падре Пио13 – по
ръцете, нозете и хълбоците; в сумрака на този твърде ранен утринен час си
спомних за друго зрелище, на което бях привилегирован зрител. Беше през 1938
г., по време на Страстната седмица, в края на мексиканските преследвания срещу Църквата; озовах се в град, населен с индианци чиапас, който носеше името
на големия мисионер сред индианците – отец Лас Касас14. Никой свещеник нямаше право да влиза в църква, всички меси се отслужваха тайно в частни домове,
ала на Разпети петък индианците – дребни хорица, сгърбени под огромните си
товари – слязоха от планините и се стекоха на тълпи в църквите. От десетина
години не бяха присъствали на меса, не знаеха испански, камо ли латински. Ала
се постараха да възпроизведат на тайнствените си идиоми, различни във всяко
село, церемонията на Месата.
Да, не е никак трудно в наши дни да насочим мислите си към конфликта между
католическото и света. Светът е най-сетне на наша страна, какъвто е и случаят с врага, щом той се разкрие. (Поехме си дъх и спряхме да слушаме Хитлер
по радиото в деня, в който той грабна оръжие). Достатъчно е да прелистим
някой всекидневник, за да възвърнем религията си. Дори и такива несъвършени
католици като мен, често на ръба на падението, в такъв миг усещат ясен призив, възпиращ тяхното неверие. Ние, които се молим на нашия свети закрилник
апостол Тома Неверни, подобно на него сме видели белега от гвоздеите. И сме
се разпознали, както казва Босюе, до степен да се ужасим от себе си, може би
за да осъзнаем, че не бихме могли да живеем сами със себе си цял живот. Светът, вместо да ни направи настоящи, ни кара да се откъснем от онова, което
понякога сме по-склонни да обичаме, отколкото нашата вяра.
Ала нека цитирам още веднъж кардинал Нюман: „Най-насъщната ни потребност
е да се уверим, че удържаме позициите си на бойното поле, за да не се боим от
бъдещето”. Напрежението между християнина и света секва, щом войната бъде
обявена открито. Ако изкуството на историята оцелее, тази епоха несъмнено
ще бъде определена по-скоро като началото на ново Средновековие – този преход между свети Августин и свети Бернар – отколкото като ново Просвещение.
А и какво остана от века на Просвещението, от неговата наука и философия, с
изключение на езика на една безукорна и парализираща проза?
Не, не от връщане към Средновековието следва да се боим за нашата религия.
Враговете ни са многобройни, ала по-голям е броят на нашите покойници, на които Църквата принадлежи дори повече, отколкото на нас самите. Тези покойници
никой не е в състояние да унищожи или убие, ето защо те сега са заедно с нас.
Превод от френски: Тони Николов

13
Падре Пио от Пиетрелчина (1887–1968) – католически светец, монах капуцин, белязан от 1918 г. до сетния
си ден със „стигмати” (кръвотечащи рани по тялото, съответстващи на раните на разпнатия Христос). –Б.пр.
14

Бартоломе де Лас Касас (1484–1566) – испански свещеник доминиканец, епископ на Чиапас. Известен
със защитата си на индианците срещу зверствата на конкистадорите. –Б.пр.
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Кирил (Гундяев),
Митрополит Московски и Патриарх на цяла Русия

БОЖИЯТ ЗАМИСЪЛ ЗА
ЧОВЕКА И СВОБОДНАТА
ВОЛЯ: ЕСХАТОЛОГИЧЕСКА
ПЕРСПЕКТИВА
Съвременната обществено-политическа проблематика е тясно обвързана със
свободата, която е фундаментална категория на човешкото битие. За нас е
важно да осмислим тази категория от гледна точка на православната традиция. В светлината на тази традиция бихме могли да оценим интерпретациите
на тази категория в съвременната политическа мисъл, както и в идеологиите,
възникнали на нейна основа.
Според мен кратко и точно християнският подход към проблема за свободата е
изразен от Фьодор Михайлович Достоевски в романа Братя Карамазови: „Тук дяволът с Бога се бори, а бойното поле са сърцата на хората”1. Тази фраза на великия руски писател, както виждаме, докосва самата същност на традиционния
възглед на източноправославното християнство по този проблем. Наред с това,
този израз поставя въпроса за волята на човека в есхатологическа перспектива. Действително, самоопределението на човека в противостоянието на доброто и злото се явява един от решаващите фактори в съдбата на творението.
В православната светоотеческа традиция е прието да се говори не толкова за
свободата като такава, колкото за волята. Следвайки тази традиция, и ние първо ще разгледаме понятието „воля”, след което ще имаме възможност да направим изводи относно понятието „свобода”. Истинското си разкритие понятието
воля получава в Боговъплъщението. Именно въчовечилото се Слово ни яви какъв
е човекът в неговото неповредено състояние, каква трябва да е неговата воля
и в какво се заключва свободата му. Затова не е удивително, че православното
разбиране за човешка воля е формулирано в контекста на богословските спорове
по повод волята на Христа, произтекли в седми век и завършили с осъждането
на VI вселенски събор на лъжеучението за отсъствието у Христа на собствена
човешка воля.
Каква е човешката воля от гледна точка на Боговъплъщението? Волята е преди
всичко неотменим съставен компонент от човешката природа. Тя е иманентна
на човешката природа. Без нея човек не може да се счита за разумно същество.
1

Ф. М. Достоевски. Събрани съчинения. Том IX. Братя Карамазови. (1, ІІІ, 3). Превод Димитър Подвързачов,
Симеон Андреев. – Б.ред.
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Още в античната философска традиция, а също така и в християнското богословие това понятие е неразделно свързано с понятието „разум”. Древните го
наричали νοῦς (ноос – гр. разум – б.ред.) – най-важната част на човешката природа, която, както древните философи и отците вярвали, отличава човека от
цялото мироздание, и го поставя на самия връх на всемира.
Именно посредством волята с човека се случва най-страшната трагедия в цялата човешка история – грехопадението. Пожелал да вкуси забранения плод от
дървото за познаването на добро и зло, човек позволил на греха да проникне в неговата природа. Грехът на първо място поразил волята на човека, чрез която в
човешката природа навлизат сенките на смъртта. Именно затова от спасение
от греха се нуждаела преди всичко човешката воля, която и бива възприета от
въплътилото се Слово. Тази мисъл намираме у преподобния Максим Изповедник:
„Ако Адам е вкусил волно, тогава волята е първото в нас, което се подлага на
страст. Ако, както те (монотелитите) казват, Словото, като се въплъщава, не
е възприело волята заедно с природата, тогава аз не съм се освободил от греха.
И ако аз не съм освободен от греха, не съм спасен, доколкото онова, което не е
възприето, не е спасено” (Диспут с Пир).
Грехът действа в падналата човешка природа и неговото действие начева с
човешката воля, която първа по ред се подлага на неговото влияние. При това
грехът може да подчини волята на човека, но не я разрушава. В това се състои
главният пункт на разногласието между православните богослови и еретиците
монотелити в VII век. Последните настояват, че Христос не е имал човешка
воля, защото тя е била разрушена от греха, превърнала се е в истинско зло.
Тя е заслужавала само да бъде отвергната и не можела да бъде възприета от
Христос като част от Неговата човешка природа. Така грешката на монотелитите се състои в това, че отъждествяват волята с греха и отдават волята
в изключително господство на греха. За православните волята, въпреки че е
подхвърлена на греха, остава част от сътворената от Бога човешка природа.
Не същността на волята е претърпяла злокачествено изменение, а нейната
насоченост. В Христа обаче човешката воля, ако може така да се каже, е преориентирана към Божествената воля и е придобила по този начин една посока с
нея. При това е важно да се отбележи, че човек самостоятелно не е в състояние
да измени злото направление на своята воля – затова се е наложило Божествено вмешателство. Син Божи е станал човек и ипостасно е съединил човешката
природа, включваща волята, с божествената природа.
По такъв начин от изцелението от греха в човешката природа се нуждае преди
всичко волята. След Боговъплъщението човешката воля е станала проводник
вече не на греха, а на благодатта. Както някога чрез нея в човешката природа
е влязъл грехът, така с Боговъплъщението чрез нея се осъществява спасението
на човека. С тази мисъл са в съгласие думите на изтъкнатия руски богослов
Владимир Николаевич Лоски: „Ако волята на Сина е тъждествена с волята на
Отца, то човешката воля, станала воля на Словото, е собствена Негова воля и
в тази Негова собствена воля се съдържа цялата тайна на нашето спасение”
(Догматическо богословие).
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В Христа човешката воля получава пълно съгласуване с Божествената. През време на земния живот на Богочовека се проявява единното направление на двете
Му воли. По особен начин това единно направление се проявява в борбата му в
Гетсиманската градина. За мнозина то става съблазън и мнозина не могат да
приемат, че Христос в Гетсиманската градина просто е преследвал дидактически цели и е искал още веднъж да покаже Своята човешка природа. Между другото, за нас, православните, е важно да разберем, че в Гетсиманската градина
Христос е явил не просто човешката си природа, а своята човешка воля, която
е останала подчинена на божествената, въпреки че за човешката воля се явява
естествен стремежът към живот и избягването на смъртта. По такъв начин
в Гетсимания Христос като човек е показал своята пълнота и безусловната
преданост на божествената воля.
В какво се състои тази божествена воля? В светоотеческата традиция, водеща от Светото писание, волята Божия се именува замисъл Божи за човека,
а също така онези нравствени и духовни норми, които Бог дал на човека като
заповеди. Така псалмопевецът казва: „Желая да изпълня волята Ти, Боже Мой и
Твоят закон е в сърцето Ми” (Пс. 39:9). На друго място Давид моли Бога: „Научи
ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води
в земята на правдата” (Пс. 142:10). По такъв начин Божията воля в библейската
традиция, преминала впоследствие в светите отци, получава значение, аналогично на съвременното понятие „етическа норма”, към която човек е длъжен да
се стреми, за да получи спасение от греха.
Волята Божия заедно с човешката воля представляват сами по себе си две много важни сотириологически предпоставки. За спасението е необходимо човешката воля да се съгласува с Божията. Това съгласуване на волята у светите отци
се нарича „синергия” (συνεργία), т.е. съдействие на човека с Бога. Още Ориген
(III век) говори за необходимост от Божията синергия с нашето старание като
предпоставка за преуспяването в телесните и духовни добродетели (Фрагменти от тълкувание на Псалмите). Тази мисъл са повтаряли мнозина свети отци
след него като св. Василий Велики (например в писмо 227, в беседите върху
Псалмите), преподобният Йоан Дамаскин (например в Житието на Варлаам и
Йоасаф).
Но в светоотеческата традиция е прието да се говори за синергията на човека не само с Бога, но и със злите сили. Всеки път, когато човек прави зло, той
действа не сам, а му съдейства дяволът. С други думи, злодеянието е винаги
синергия, както и доброто дело, но тук вече то е синергия не с Бога, а с Неговия противник. Тази мисъл намираме в частност в съчинението Стромати на
Климент Александрийски.
По такъв начин човешката воля по същността си се намира между две воли –
Божествената и дяволската. Задачата на човека се състои в това да насочи
волята си в съгласие с Божествената воля и в никакъв случай да не  позволява да влиза в съгласие със силите на злото. Посоката, в която ще насочи
волята си, зависи от самия човек. Способността да насочва своята воля към
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добро или към зло се нарича на съвременен език „свобода”. В богословието на
отците тази способност на гръцки език се нарича προαίρεσις и αὐτεξούσιον,
което буквално означава „разположеност”, „способност на самоопределение”.
Тази способност на човека се разглежда подробно в трактата Синтагма към
един политик, приписван на св. Атанасий Александрийски. Въпреки съмненията на
изследователите в авторството на това произведение, то достатъчно точно
изразява православната концепция за човешка свобода: „От разположеността
(προαίρεσις) зависи наказанието и почитта, които човек получава. [За спасението]… е необходима както нашата воля и желание, така и съдействието
(συνεργία) на Бога – ако едното не достига, тогава се задържа и другото”. За
автора на това съчинение способността на човека към самоопределение (τὸ
αὐτεξούσιον), т.е. към насочване на волята към добро или зло, е незаличима. То
именно е залогът за свободата. При това свободата му е дадена, за да избира
винаги доброто: „Нашата свобода на самоопределение (αὐτεξούσιον) не може да
бъде насилвана или разградена. Ние сме я получили за движение по две направления: към добродетел и към зло. Нищо от това, което Бог ни дава за ползване, не
е зло, тъй като всичко, което идва от Него, е твърде благо. Едва злоупотребата
с нашата способност за самоопределение е зло. По тази причина злото не е
в храната, а в чревоугодието, не е в чара, а в блудството, не е в употребата
на вино, а в пиянството, не е в парите, а в сребролюбието, не е в славата, а в
тщеславието. Трябва да се върши всичко, позволено от Бога, като се избягва
злоупотребата с него. Така ние заставаме над злото и се приобщаваме към
добродетелите”.
Способността към самоопределение, или свободата, е дар Божи, от който не
бива да се отказваме. Въпреки това, не бива да се злоупотребява с него, защото той е даден като благо, така че човек не само да осъществява избор, но и
да избира доброто, Божията воля. Понятието свобода, както е разбирана от
светоотеческата традиция, задава едно условно пространство, което се намира в компетенциите на човека. В него без позволението на човека не може да
проникне нито една странична сила – ни добра, ни зла. Само от човека зависи
на кого ще позволи да навлезе в пространството на неговата свобода и на кого
той ще позволи да действа в нея, а по-точно казано, на кого ще позволи да му
съ-действа: на Бога или на дявола.
Способността на човека за определяне посоката на движение на собствената воля е важна черта на неговата природа, която стои високо в йерархията
на достойнствата на тази природа. Още повече че височайшата ценност на
свободата не се състои в самата способност да избира между добро и зло, а
в способността да допуска в пространството на личната човешка свобода божествената благодат, т.е. да даде в човешкия живот място за Бога. Тази теза
е основана на апостолската традиция за разбирането на свободата. Особено
детайлно е развито богословието на свободата у св. ап. Павел. Същността
на неговия изказ може да се открие в добре известната фраза, отправена към
галатяните: „Към свобода сте призвани вие, братя; само че свободата ви да
не служи като повод да угаждате на плътта, но с любов си услужвайте един
другиму” (Гал. 5:13).
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По такъв начин спасението и обожението като главни цели на християнския
живот зависят от това волята на човека да бъде съгласна с Божията воля и освен това човек да може да избира благата Божия воля свободно. Ако този избор
той прави по принуда, то изборът загубва нравствената си ценност. И така,
направлението на волята към добро и към свобода е жизненоважен фактор за
спасението на човека. Въпреки че тези въпроси са разработени в християнското
богословие още през първите векове на християнската епоха, тяхното усвоение
в обществено-политическия живот на християнските народи се осъществява в
условията на сериозни конфликти и спорове.
Начевайки от IV век, в обществения живот на Римската империя се утвърждава
убеждението, че нравствено усъвършенстване на човека може да бъде постигнато с политически средства. По всяка вероятност това е свързано с оптимистичното разбиране за възможностите на земните институции при изправлението на човешката душа. Така блажени Августин, като започнал в своята епархия
борба с донатисткия разкол2, пише: „Поддадох се на фактите. Епископите ме
замерваха с примери, указваха не само отделни лица, но и цели градове, в които
по-рано е господствал донатизмът, а сега под влияние на императора са се
обърнали към православието и с такава ненавист се отнасят към донатизма,
че не може и да се помисли, че някога това е бил донатистки град”. Този случай с прилагане на политическа сила при преодоляването на донатизма добре
илюстрира доминиращата в онова време както на Запад, така и на Изток представа за ролята на държавните велможи при утвърждаване на нравствеността.
Нека за кратко да разгледаме какво развитие получава тази представа в Западна Европа, доколкото формите на църковно-обществения живот, възникнали
там, впоследствие са изиграли решаваща роля в появата и формирането на
идеи, подчертаващи значението на човешката свобода. След упадъка на Западната Римска империя в края на V век Римската църква остава единствената
сплотена организация на „постримското” пространство, която съхранява приемствеността си с предишната велика държава. В условията на политически
безпорядък, царящ в бившата Западна империя в продължение на векове, Римската църква постепенно приема върху себе си функциите на държавен институт.
В крайна сметка това довежда до създаването на папска държава през VIII век
и появата на идеология, оправдаваща върховенството на църковната власт в
политическите въпроси, станала известна като концепцията за „двата меча”.
Римската църква започва с помощта на механизмите на държавната принуда
да устройва своя вътрешен живот. Тя започва да въвежда данъци, да отстоява
своите права пред светските власти, да предприема завоевателни походи, да
регламентира личния живот на своето паство с помощта на земни механизми.
През ХII век се появява Инквизицията, която в ХVI век се превръща в насилничес
ки инструмент в борбата против инакомислието.
Представителите на Ренесанса, Просвещението, а след това и революционните
2
Донатизъм – еретическо учение, близко до учението на агностиците. Донатизмът започнал съществуването
си като разколническо движение в края на IV в. в Северна Африка и получил името си от името на епископ
Донат. – Б.ред.
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дейци издигат идеята за свободата в секуларен вид, придавайки  антицърковен
и антихристиянски характер, доколкото са считали, че Католическата църква
се явява опора на режимите, смятани за тиранични. Ако Реформацията все пак
остава в постхристиянските ценности, то последващите движения за свобода
като правило се отказват от важна част от християнското послание за свободата – нравствената отговорност пред Бога. В резултат се получава изпадане
в другата крайност и абсолютизация на личната свобода на човека.
На Изток се установява различна от западната норма за църковно-държавни
отношения, която в по-голяма степен съответства на свотоотеческата представа за човека. Манифест на този именно подход става шестата новела на
император Юстиниан. Тя се появява в резултат на кодификацията на римското
право, извършена от този император в средата на VI век. В този документ
царство и свещенство се разглеждат като два равноценни Божии дара. Това
утвърждение въобще не оставя място за спора, раздирал Запада в продължение
на столетия – дали Църквата е по-висша и кой на кого трябва да се подчинява.
На изток се формулира идеята за баланса между двата института. Съгласно
шеста новела задачата на държавата се състои в реализация на Божия закон
в обществения живот и защита на вярата. Църквата отговаря за духовните
въпроси и подкрепя държавата в изпълнението на нейните функции. Това предполага известна степен на автономия както за Църквата, така и за държавата,
но същевременно и тяхната взаимна зависимост.
Във Византия патриархът е имал особеното право да се застъпва пред властта
за обезправени люде. Разбира се, в историята на Византия има различни ситуации. Не всеки патриарх или църковен деец е имал дързостта да встъпи в диалог
с императора или с влиятелни сановници. Освен това е трудно да се намери
епоха, в която идеалът на хармоничните и симфонични отношения между Църква
и държава да са били осъществени в пълна мяра. Но все пак нормата за това
балансиране между държавната власт и църковния авторитет винаги съществува в историята на Византия.
С приемането на християнството Рус и Русия се ориентират към византийс
кия модел на църковно-държавни отношения. Както на Византия, и на Русия се
случват национални трагедии, когато политическият или духовният център се
стреми да подчини другата страна. Достатъчно е да припомним Иван Грозни и
неговите опити да подчини Църквата на властта на държавата или дейността на патриарх Никон, поставил си за цел прекомерното издигане на ролята на
Църквата и на нейния предстоятел в политическия живот на страната. И едното, и другото се превръщат в бедствие както за Църквата, така и за общес
твото. Но тези нарушения на нормата за „симфония” между държава и Църква са
породени от личностните особености на тези исторически персонажи, а не от
отказа на Русия да следва тази норма. Радикална промяна в живота на народа
се случва именно тогава, когато се извършва принципен отказ от тази норма в
началото на ХVIII век, когато в Русия бива заимстван протестантският образец
на църковно-държавни отношения, в които Църквата се подчинява на държавата.
Оттогава се проявява и увеличава разривът между Църква и общество, Църк-
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ва и интелигенция, Църква и политическа върхушка. Държавата, загубила своя
противовес в лицето на независимата Църква, постоянно започва да създава
механизми за принуда и регламентация, на които да се подчинява свободата на
личността.
Пренасяйки чуждите образци на църковно-държавни отношения на своя почва,
Русия създава условия за разпространението на същите недостатъци на обществения живот, характерни за Западна Европа. Съвършено естествено е, че
впоследствие в Русия проникват просвещенските идеи, абсолютизиращи свободата на личността.
През ХХ век както на Запад, така и в Русия се развива либерализмът, и то в
доста опасна посока, свеждащ идеята за свободата до свобода на избора, а
значи и до възможност за избор в полза на злото. Това води до радикален отказ
от нормативното значение на традицията, на първо място религиозната, и до
абсолютизиране на правото на индивида да определя какво е добро и какво е
зло. На практика тази абсолютизация се превръща в нравствен и аксиологичес
ки релативизъм, намерил своето най-ярко изражение в авторитарните режими
на ХХ век, където мястото на личността се заема от политическата партия
и нейните лидери, и в постмодерния индивидуализъм, където свободата на лич
ността от традиционните нравствени норми започва да бъде подкрепяна на
законодателно равнище.
Днес, както никога преди, се говори за свободата. Но именно днес се развиват
процеси, които представляват заплаха за личната свобода на човека. Считайки
свободата за висока ценност, държави и международни организации въвеждат
в законодателството такива обществено-политически норми, които противоречат на нормите на живота на вярващите, принадлежащи към традиционните
религии. От една страна никой не посяга на личния живот на човека, но на обществено ниво все по-често го принуждават да признава за норма на живота
това, което противоречи на неговите убеждения. В скоро време това може да
доведе до положението християнинът или човек от друга религия да не може
да заема важна длъжност в обществото и да не може да развива много видове
дейности, защото от него ще искат онова, което той не може да извърши, без
да предаде вярата си и да извърши грях.
Най-яркият пример за опасността от развитието на подобен сценарий беше
демонстриран от Европейския съюз, когато Европейският парламент отклони
кандидатурата на италианския политик Роко Бутильоне за поста комисар по
правосъдието и вътрешните дела на Европейската комисия заради неприемането му на хомосексуализма като норма в междуличностните отношения. Още
един случай на такова отношение е скандалът с бившия кмет на Ню Йорк Джулиани. Формулирайки позицията си спрямо абортите, той каза, че като християнин той не ги приема, но като кмет е длъжен да ги поддържа, тъй като те
се приемат от мнозинството граждани на подопечния му град. Как да действа
християнинът в обществената сфера, ако от него като частно лице, заемащо
една или друга длъжност в държавните структури, в деловите или обществени
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организации, се изискват постъпки, които не съответстват на неговите религиозни убеждения? Процесът на проявление на такива норми днес засяга много
страни по света. Такива стъпки се предприемат и на международно ниво. Ако
днес определени норми се приемат от западните страни, то утре те ще бъдат
предявени като изисквания към Русия и към други страни, в които Руската църква осъществява своята мисия.
Друг проблем на настоящето се състои в това, че постепенно се полага механизъм на контрол над дейността на отделната личност както на национално,
така и на международно ниво. Въвеждат се нови способи на идентификация,
които предполагат събирането и съхраняването на информация за индивидуалните особености на човека, за неговите доходи и потребление. Това е свързано
с желанието да се пресече нелегалната миграция, престъпната дейност, тероризмът, а и да се регулира събирането на данъците. С една дума, развитието
на средствата за контрол в тази област се прави за изпълнението на законни
изисквания. Въпреки това, на фона на въвеждането в международното и националното законодателство на норми, които противоречат на нормите на вярващите хора, възниква закономерният въпрос: „Няма ли в един прекрасен ден тези
средства за контрол да бъдат използвани и за проверка на изпълнението на
тези антирелигиозни норми?” Ако днес човек може да изказва своето несъгласие със законодателните норми, които противоречат на неговата вяра, няма ли
утре той да бъде контролиран как спазва тези норми с помощта на тези данни
и на непрекъснато усъвършенстващите се системи за контрол.
Разбирайки всички тези проблеми и тяхната сериозност за съдбата на християнството и Църквата, Руската православна църква, както свидетелстват
„Основите на социалната концепция”, декларира, че въпреки всичко християните
не бива да се затварят в своя кръг. Такова затворничество не би подпомогнало
мисията на Църквата, която е призвана от Спасителя да проповядва Словото
Божие по лицето на цялата земя. Изходът е в това Църквата да продължи да
присъства в съвременния свят и да свидетелства за своите позиции. Заедно с
това е ясно, че нейните членове са длъжни за осъзнават своята различност по
отношение на света, в който живеят и се трудят. Следвайки тази логика Рус
ката православна църква гради своите отношения с държавата, обществото,
международните организации като Европейския съюз, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и др.
Две хилядолетия християнска история доказват, че конфликтите и сблъсъците,
преживени в обществено-политическия живот на християнските народи, са се
случвали в рамките на християнските ценности, макар и понякога защитниците на една от страните в конфликта да губят или отричат връзката си с
християнството. Свободата и нравствеността се явяват две категории на
светоотеческата антропология. Но това, което е не по-малко важно, е, че в
светоотеческото разбиране тези две категории се намират в неразривна връзка. Абсолютизация на едната от тях е в ущърб на другата и неминуемо води до
обществени трагедии.
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Проповедта на Православната църква се състои днес в това да утвърждава
взаимозависимостта и взаимовръзката на тези две категории в духа на светоотеческото богословие. Действително, правата на човека на живот, справедлив
съдебен процес, труд и други се явяват важни елементи на обществения и политическия живот, доколкото те се основават на християнските ценности. Но не
по-малко важно е нравствените устои да бъдат спазвани и взимани под внимание при разработването на закони и формирането на политики. В пренасянето
на това послание към съвременния свят Православната църква може да се опре
на достатъчно голямата коалиция, създадена от традиционните християнски
църкви, традиционните религии и консервативните обществени течения.
В заключение бих искал да отбележа ролята на нравствения избор на съвременното човечество за бъдещия свят. Изборът на човека винаги има есхатологическа перспектива, защото от това дали ще тръгне по пътя на живота или по
пътя на смъртта зависи ходът на човешката история и нейният завършек. От
книга Откровение знаем, че в края на човешката история ще се възцари Антихристът и установяването на неговото царство ще бъде възможно само защото
хората ще предпочетат злото пред доброто. Всеки от нас, избирайки злото,
приближава идването на Антихриста, а оставайки верен на доброто, не му дава
да се възцари. Безусловно, венец на човешката история ще бъде не царството
на Антихриста, а славното Пришествие на Христа и всеобщото възкресение
на мъртвите. Второто пришествие на Христа ще изпълнени очакванията на
всички, които в живота си са се стремили да вършат добро и да избягват злото, които са избирали Божието и не са следвали волята на дявола, които не са
злоупотребявали със своята свобода, а са я използвали по предназначение, т.е.
са съ-действали на благата Божия воля.
Превод руски: Светослав Риболов
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Известен най-вече като настоящия Кентърбърийски архиепископ и Примас на Църквата на Англия, Роуън Уилямс е също така
виден британски интелектуалец, богослов, поет и преводач.
Роден през 1950 г., той завършва висшето си богословско образование в Университета в
Кеймбридж. В началото на 80те години започва да преподава богословие, отначало в Кеймбридж, а след това и в Оксфорд.
Същевременно постепенно се
изкачва и в йерархията на Англиканската църква – през 1978 г.
е ръкоположен за свещеник, през
1990 г. е избран за епископ на
Монмут в Църквата на Уелс, а
през 1999 г. – за Архиепископ на
Уелс (Църквата на Уелс е част
от Англиканската общност, но
е отделна юрисдикция от Църквата на Англия). През 2002 г. е
избран, а на 27 февруари 2003 г.
е интронизиран за 104-ти предстоятел на Англиканската църква като Кентърбърийски архиепископ, което е първият случай от началото на Английската реформация, когато на
този пост бива избран епископ извън юрисдикцията на Църквата на Англия. Изборът му
е до голяма степен предопределен, тъй като той си е изградил авторитета на духовник с интерес и познания по множество политически и социални въпроси, а очакванията към него са да направи християнството привлекателно за интелигентните невярващи. Основното предизвикателство пред него като Кентърбърийски архиепископ обаче
е свързано с опазване на единството на Англиканската общност, раздирана от противоречията между либералите (представени основно в САЩ и Канада) и консерваторите
(представени в Африка).
Богословските интереси на Роуън Уилямс са насочени основно към Отците на Църквата
и историята на християнската духовност. Смятан е за англо-католик, а самият той се
представя като привърженик на консерваторите, но мнението му по някои дискусионни
теми в Англиканската общност, като този за хомосексуалността, са възприемат като
твърде либерални от представителите на консервативното крило, макар и мнението му
по този въпрос да е изказано, преди да бъде избран за архиепископ. Като глава на Англиканската църква той насърчава диалога с исляма, известен е и като активен привърженик на различни граждански и социални каузи, включително и на протестите срещу войната в Ирак през 2002 г. Роуън Уилямс е женен, с две деца, съпругата му Джейн Уилямс
също е писател и преподавател по теология.
Сред по-известните му книги са: Достоевски: Език, вяра и литература (Dostoevsky:
Language, Faith and Fiction, 2008); Арий: Ерес и традиция (Arius: Heresy and Tradition, 2001);
Христос на съд (Christ on Trial, 2000); За християнското богословие (On Christian Theology,
2000). Преведената тук лекция Religious Faith and Human Rights е изнесена през май 2008
г. пред London School of Economics и е публикувана на официалната страница на Кентърбърийския архиепископ http://www.archbishopofcanterbury.org.
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Кентърбърийски архиепископ Роуън Уилямс

РЕЛИГИОЗНАТА ВЯРА И
ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
Преди двадесет и седем години Аласдър Макинтайър1 във важната си книга за
основите на моралния дискурс След добродетелта обяви, че човешките права не
съществуват.
„Правата, които се предполага, че принадлежат на всяко човешко същество
като такова и които се цитират като основание в полза на това, че на хората
не бива да се пречи в стремежа им към живот, свобода и щастие”, са фикция;
според него „такива права не съществуват и вярата в тях не е по-различна от
вярата във вещиците или еднорозите”2.
Макинтайър смята, че говоренето за тези права се появява във време, когато
хората се нуждаят от ясен морален ориентир вследствие на разпадането на
традиционния морал; подобно на концепцията за „ползата” – друго характерно
понятие, развито през епохата на модерността като важен ориентир при взимането на морални решения, целта на концепцията за „правата” е тя да бъде
използвана като силен аргумент в моралния спор. Според Макинтайър проблемът
се състои в това, че правата и ползата не могат да бъдат използвани едновременно в един такъв спор – едната концепция има отношение към правата
на индивида, а другата – към приоритетите на администрацията. Резултатът
е познатото в модерния свят напрежение между индивида и бюрократичната
държава. Държавата, от една страна, е пазител на правата – това е валидно
повече от всякога след появата на „държавата на пазара”, където най-важната
причина за легитимирането на държавата е способността  да увеличава възможностите за нашите избори, както това беше описано от Филип Бобит3, а
от друга – държавата е властта, която настоява, че има правото да преценява
и при нужда да отнема индивидуалните свободи. Оттук и напрежението между
държавата и гражданското общество, което се наложи като толкова взривоопасен проблем в политиката през двадесети век. Хана Арент, последвана в наши
дни от Джилиън Роуз4, посочи липсата на междинни концепции, които да разрешат това напрежение като един от корените на тоталитаризма. Роуз обърна
внимание и на описания от Макинтайър проблем, че съществуващото напреже1
Аласдър Макинтайър (1929) – шотландски философ, известен със своите приноси в областта на моралната
и политическа философия, както и в областта на историята на философията и теологията. Той е изследовател в
Лондонския университет и професор по философия в Католическия университет „Нотр Дам” в САЩ. – Б.пр.
2

Вж. Аласдър Макинтайър. След добродетелта. София, Критика и хуманизъм, 1999, превод Любомира Радоилска, с.88-89. – Б.пр.
Филип Бобит (1948) – специалист по конституционно право и военна стратегия; ръководител на катедра в
Юридическия факултет на Тексаския университет и гостуващ професор по право в Юридическия факултет на
Колумбийския университет. – Б.пр.
3

4

Джилиън Роуз (1947–1995) – британски философ и социолог, автор на изследвания в областта на неокантианството и постмодернизма. – Б.пр.
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ние между правата и ползата налага възприемането на политическия живот
като управленска задача, в изпълнението на която „експертизата” за даден
процес може да заобиколи същинската дискусия за целите на човека като цяло.
Целта на Макинтайър не е да се отрече реалността на човешките права в
името на някакъв абсолютизъм, тъкмо обратното. Той е разтревожен, че езикът за правата и говоренето за ползата по начина, по който те обичайно са
употребявани в модерния свят, не са нещо повече от твърдения – концепции,
използвани като бариера пред опасността от изпадане в пълен релативизъм
в областта на обществения морал. Това е една от безспорните трудности в
съвременната дискусия за правата. От една страна, „човешките права” обичайно са използвани като аргумент за спиране на дискусията, като подход към
различни аспекти на обществения морал, които не подлежат на преговори или
компромис. „Нарушаването на човешките права”, от своя страна, често е сочено като най-слабото място в претенциите на държавата за легитимност, а
в крайни случаи то може да бъде използвано и като аргумент за пряка намеса
от други държави. Същевременно, както често е било отбелязвано във връзка
с Всеобщата декларация за правата на човека5 и специфичните особености на
съвременното законодателство в областта на правата на човека, всички те
фактически представляват хибридна маса от изисквания, които държавата чрез
своето законодателство трябва да изпълни; по същество това е бюрократична
или управленска задача, при която трябва да бъде претеглена относителната
тежест на различните предполагаеми права. Ако без ограничения под общ знаменател бъдат поставени правото на живот, правото на свободен съдебен процес, правото на семейство или правото на платена отпуска, ще ни бъде много
трудно да приемем, че езикът на правата има нещо общо с моралните основания. В този случай по един объркващ начин се смесват фундаментални проблеми
и разумни очаквания от договорни отношения, което лишава от основание идеята за съществуване на списък от права, тъй като всеки индивид е уязвим и
приема правата като бариера срещу обвиненията в произвол. Скептицизмът на
Макинтайър има своето дълбоко основание.
Ако искаме да запазим нещо от езика на правата, какво да е то? А нещо от него
все пак трябва да бъде съхранено дори и защото езикът на правата е единственият всеобщо възприет принцип в модерната политическа етика, който може
да ограничи безспорната власт на държавата да прави това, което  се иска,
както и единственото средство държавата да бъде поставена под властта на
закона. Затова и говоренето за правата трябва да бъде колкото се може по-ясно и категорично. В тези свои бележки бих искал да предложа два подхода, чрез
които една конкретна религиозна традиция може да предложи аргументация в
този дискурс. Вече съществува изобилна литература, посветена на религията и човешките права, както и непоклатимото убеждение в определени среди,
че между правата и религиозната вяра съществува противоречие. Този въпрос
беше широко обсъждан в контекста на ислямската критика срещу Всеобщата
декларация, но недоволство срещу тази концептуална схема изказват и христи5

Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември
1948 г. – Б.пр.
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янски богослови, според които тя отдава предимство на претенциите пред задълженията и дори пред достойнството. Според мен тези възможни напрежения
не са толкова големи, колкото изглеждат – поне докато е налице съгласието,
че правата трябва да бъдат нещо повече от допускане или, както някой може
да твърди, необходимата фикция, способна да осигури максимална степен на
обществена хармония.
Роджър Рустън6 в своето изключително важно изследване върху развитието на
езика за правата на човека (Човешките права и Божият образ, 2004) твърди, че
идеята за неотменните или неподлежащи на преговори свободи на човешките
същества има солидна теологическа основа в мисленето през Средновековието.
По парадоксален начин това се дължи на обърканото и противоречиво отношение на християнството към институцията на робството. Често се отбелязва,
че робството като институция не е осъдено в Св. писание, а е приемано като
нещо съществуващо – макар и с различна степен на неодобрение, като неизбежна социална институция от повечето, ако не и от всички християнски мислители от първите хиляда и петстотин години от историята на християнството.
Първичната християнска общност включва както роби, така и робовладелци; в
Новия завет за отношенията между тях накратко се говори в Посланието до
Ефесяните (6:5-9), както и Първото послание на Петър (2: 13-25). Робът трябва
да служи на своя господар сякаш свободно, а не по принуда и да е готов да служи на лошия господар със същото желание, както и на добрия; от своя страна
робовладелецът трябва да помни, че той/тя и робът са обвързани от „робството” си на един господар. Последната забележка на св. Павел от Посланието до
Римляните (14:4) се отнася до необходимостта от въздържание за осъждането
на други вярващи – човек няма право да оценява задоволителността на поведението на чуждия роб.
Отношението на робовладелеца към роба е значително усложнено от тяхната
връзка след кръщението. Робът вече не е просто собственост на господаря
или господарката, той „принадлежи” на един Божествен господар и е отговорен
пред Него по същия начин, по който това е валидно и за робовладелеца християнин. С разрастването на християнската общност размислите по този въпрос
се задълбочават и се налагат някои нови изводи. В свят, в който се приема, че
робовладелецът има власт над живота и смъртта на роба, Църквата определя,
че убийството на роба е грях (макар и налаганата за това прегрешение епитимия да не изглежда достатъчно висока в очите на съвременния читател). В
контекст, в който е допустимо робовладелецът да има неограничени сексуални
права по отношение на робите, отношението към сексуалния контакт с роба
е същото, както и към всяка друга сексуална простъпка, а Църквата признава
брака между роба и свободния човек.
Писатели стоици като Сенека налагат идеята, че робовладелецът не притежава власт върху разума на роба, но никой философ не се опитва да наложи някакви
6
Roger Ruston. Human Rights and the Image of God. SCM-Canterbury Press, 2004. В тази книга Рустън изследва
произхода на концепцията за естествените права в християнската политическа теология преди Просвещението, спирайки се по-подробно върху испански и английски мислители. – Б.пр.
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ограничения по отношение на собствеността върху тялото на роба. Опитът на
християнството да направи необходимите заключения от признаването на роба
и робовладелеца като равноправни членове на общността неизбежно налага
ограничения върху това, което може да бъде наречено абсолютна собственост,
и предлага минимална, но реална защита за тялото на роба. Затова и не е изненада, че когато Тома от Аквино говори за ограниченията при подчинението
на земните господари или суверени (IIa, IIae, q.104,5), той отбелязва, че „човек
обаче е длъжен да слуша и другиго относно нещата, които трябва външно да
бъдат извършвани чрез тялото му. Но дори в този случай човек не е длъжен да
служи на другиго освен на Бога относно неща, които се отнасят към природата
на тялото (например към поддържането на тялото или създаването на деца)”7.
Само за пример – на роба не може да бъде наредено да гладува до смърт, нито на
нея или на него могат да се налагат решения, свързани с брака или безбрачието.
Постепенно се налага принципът, че според християнския начин на мислене човешкото тяло не може да бъде смятано за обект на собственост. Това не означава само, че аз имам „собственост” върху моето тяло, която не може да бъде
прехвърляна – въпреки че някои моралисти (сред тях и съвременни християнски
автори) са се опитвали да защитят това мнение; това по-скоро означава, че
всъщност цялостната концепция за собственост в този случай е неприемлива.
Аз бих могъл да говоря за „моето тяло”, използвайки същите думи, с които говоря за „моята кола” или „моята къща”, но е очевидно, че в случая е налице радикална разлика. Не мога да сменя тялото си за друго, не мога да получа повече
от едно тяло, не мога да надживея неговата загуба. Тялото – и по този въпрос
Тома от Аквино и произтичащата от него традиция по забележителен начин
отказват да приемат „душа” и „тяло” като отделни същности – е носител на
смисъла на душата; то е посредникът, чрез който съзнателният субект общува, и без него общуването е невъзможно. Да пазиш и обичаш тялото, означава
да търсиш начин, по който да запазиш средствата за общуването, които ти
осигуряват място вътре в човешкия дискурс. Оттук тръгва и изискването за
пълен контрол върху тялото, до степен, че ако някому бъде наложено да откаже
на тялото необходимото за неговото съществуване, това ще означава да бъде
отказано на този човек правото да общува, да има смисъл. Крайната форма на
робството би била ситуация, в която на едно тяло е наложено да бъде носител
на смисъла или посланията на други субекти и при която на това тяло няма да
му бъде позволено да изкаже чрез думи или жестове онова, което му е присъщо
като въплъщение на осмисленото съзнание.
Отношението към собственото ми тяло не е отношение на собственик към
обект; а приемането на един материален обект за човешкото тяло означава
то да бъде прието като нещо, което не може да бъде ограничено до един от
множество други обекти. Тъй като е средство за общуване, то не може да бъде
превърнато в инструмент за изпълнение на нечия друга воля или цел. В това отношение примерите, използвани от Тома от Аквино, са забележителни. За хората
прехраната на тялото е нещо повече от просто задоволяване на инстинкта,
7

Тома от Аквино. Сума на теологията. II (2). София, Изток-Запад, 2009, с. 1449, превод Цочо Бояджиев.
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то изисква мисъл и мяра за свобода. Сексуалната дейност или отказът от нея
има първостепенно значение за осмислянето на тялото и отнемането на тази
свобода означава да бъде отнето нещо абсолютно фундаментално (затова и
сексуалното насилие е основен пример за отнемане на права, тъй като по този
начин тялото се превръща в инструмент на нечий чужд „смисъл”, средство за
осмислянето на друга личност). От тази гледна точка приемането на тялото
като човешко тяло е в основата на признаването на правата на другия, приемането на тялото като човешко тяло съдържа в себе си и признанието, че то
представлява средство за общуване. Това не е отвлечено твърдение. Състояние
на съзнанието, в което някой не може да приеме, че другото тяло е средоточие
на чувства, съзнание и по тази причина на общуване, обичайно се приема за сериозно разстройство на съзнанието, независимо дали става дума за състояния,
породени от крайните форми на аутизъм, или за чисто психотични състояния.
Обичайният ни човешки контакт задължително и пряко зависи от възприемането на всяко друго видимо човешко тяло, с което се срещаме, като потенциален
комуникатор с мен. Когато в миналото хората са се опитвали да оправдаят
робството или друга форма на институционална дехуманизация, винаги се е налагало да наложат ограничение (често драматично и на висока цена), на способността за общуване. В изключителната повест на Джордж Стайнер Превозът
на А. Х. до Сан Кристобал8 се разказва как група еврейски агенти получават
задачата да отвлекат престарелия Хитлер от убежището му в Южна Америка,
ала категорично им е било наредено да не му позволяват да им говори, защото
това ще ги накара да видят в него човек, подобен на тях самите.
Едно от предимствата при разглеждането на проблема по този начин се състои
в това, че такъв подход ни отдалечава от усложняващите аспекти на тези
теории за правата, които градят човешките права върху достойнството на
човека и по този начин са принудени да обвържат човешкото достойнство с
определени качества. Опасността се състои в това, че опитът за създаване на
списък с потенциални качества крие в себе си възможността за формулиране на
критерии, въз основа на които пълните човешки права могат да бъдат дарени
или отнети. Правата на непълно рационалния човек – независимо дали става
дума за дете или за човек с умствено разстройство – могат да бъдат поставени под въпрос, ако способността за разумно самосъзнание бъде поставено
като предварително условие за признаване на правата. Акцентът върху правата
на тялото като такова поставя в различна светлина толкова чувствителни
проблеми като правата на нероденото; въпросите, които не могат да получат
отговор, като този кога ембрионът се превръща в „личност” или кога придобива
душа, съхраняват базисния дуализъм между тялото и неговия ползвател или собственик – докато тези проблеми следва да бъдат обсъдени в контекста на това
как да се разглежда приемствеността на тялото, как може да бъде определено
„комуникативното” измерение на органичния живот на нероденото или дори как
8
Джордж Стайнер (1929) – роден във Франция влиятелен американски литературен критик, есеист и философ, автор на изследвания за връзката между езика, литературата и обществото, както и за значението на
Холокоста и произхода на антисемитизма. Новелата Превозът на А. Х. до Сан Кристобал (The Portage to San
Cristobal of A. H.), публикувана през 1981 г., разказва как група ловци на нацистки престъпници тридесет години след края на Втората световна война откриват Хитлер жив в амазонската джунгла. – Б.пр.
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зародишът може да бъде разглеждан като индивидуален човешки организъм.
Това обаче е сложна дискусия, докато целта ми в момента е само да заявя, че
възприемането на човешкото тяло като човешко тяло, тоест като система за
комуникация, в никакъв случай не само рационална, а още по-малко само вербална,
има фундаментално значение за нашето разбиране на правата и равните свободи, които се коренят в свободата да „имаш смисъл”, тоест да общуваш. Вече
споменах, че едно е да изкажеш акта на вярата, което правим всеки път, когато
по някакъв начин участваме в общуването. Но отвъд този рутинен акт има и
нещо друго: много общества са приели, че някои човешки тела са недостойни
да общуват или да се общува с тях. Това е причината да се върнем отново към
теологическите прозрения, които необратимо са ни извели на пътя, довел ни до
всеобщата доктрина за правата. Идеята, че тялото не може да бъде обект на
собственост, е една от концепциите, установени от християнската доктрина
за единението в Христа и споделеното повиновение на Христа. Тази доктрина
отстоява, че тялото на всеки друг индивид е свързано с неговия Създател и
Спасител, преди да бъде обвързана с някаква създадена от човека властова
система. Това на свой ред налага извода, че съществува определена човешка
идентичност или индивидуалност, която не може да бъде отнета по волята на
друга личност – и тази индивидуална идентичност е едновременно телесна и
субективна или вътрешна. Този извод е съпътстван от признанието, че тялото
говори и че по този начин аз съществувам за себе си и за другите. Нещо, валидно дори и за тези, които не могат да се изразяват ясно или чието общуване остава неразбираемо. Заключението може да бъде изказано най-видимо с фразата,
че те продължават да имат лица. Като аргумент срещу тези, които биха искали
да локализират човешкото достойнство в определена структура на човешкия
аз – мнение, съдържащо опасността от формулирането на условия за признаването на достойнството – бих искал да изкажа мнението, че в това отношение
най-важно е възприемането на тялото като носител на езика.
В своето внимателно написано и интересно есе Човешкото достойнство и основите на справедливостта Майкъл Зукерт9 развива тезата си, като започва
от определението, че азът като мисловна структура позволява на човешките
същества взаимно да се възприемат като носители на продължаваща във времето идентичност, които имат способността да предвиждат бъдещите ситуации, възникващи в резултат на настоящите решения. Без съмнение в това е
нашата неотменима уникалност и то заляга в основата на всеобщия морален
код. Но според мен той отслабва тезата си, когато, следвайки Лок, говори за
аза като собственик на опита („Връзката на носителя на правата с неговата
собственост е същата, като връзката му с аза”, с. 47). Аз мисля, че въплътеният аз на общуващия човек е нещо повече от съзнателен организатор на опита
в последователни образи от миналото към бъдещето; азът може да преживее
липсата на това самосъзнание, без да подрони основанията да бъде третиран
9

Майкъл Зукерт (Michael Zuckert) е професор по политическа философия и конституционно право на САЩ в
Католическия университет „Нотр Дам” в щата Индиана, САЩ. Статията му е публикувана в специалното издание на сп. The Hedgehog Review, 9.3, Fall 2007, посветено на човешкото достойнство и справедливостта, стр.
32-48. – Б.пр.
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като притежател на равни свободи в смисъла, в който беше дефиниран по-рано.
Като имаме предвид дългата история на насилието – психологическо, психическо
или сексуално – над ментално разстроените, малките деца или над страдащите
от деменция – ние трябва да си изясним основанията, чрез които ще ги предпазим от опасността да се превърнат в носители на целите или желанията на
другите; ако започнем с тяхното приемане за въплътени в същия смисъл, в който
сме и ние, тогава ще установим тази стабилна основа, която едва ли може да
бъде установена, благодарение на толкова усложнената версия на теорията за
качествата, предложена от Зукерт.
Ако всичко това е вярно, тогава ядрото на неотменните човешките права се
състои в свободата да имаш смисъл като телесен субект, което означава, че в
основата на мисленето за правата стои ненакърнимостта на самото тяло. В
началото на 40-те години поетът и художник Дейвид Джоунс10 написа, че „хората са създадени равни в смисъла, че всички хора са част от формообразуващата
група творения – и всички хора имат неотменни права по отношение на тези
равни права по рождение” (Епохата и художникът, с. 90), както и че смисълът
на формообразуването се състои в това, което се разбира под концепцията за
тяло (за разлика от обекта). Наистина същата тази християнска традиция,
която тръгва от Тома от Аквино и поставя основата на това мислене, приема
за тежък грях крайните форми на физическо наказание – включително и смърт
та – без, разбира се, да приема за необходимо всеки да има свободата да определя своя сексуален живот като част от правото да определя собствената
си съдба, независимо от учението на Църквата. Изводите от учението на Тома
от Аквино продължават да дават основание на държавата да настоява, че тя
е в правото си да ограничава телесната свобода на някои свои граждани, щом
тяхната свобода представлява заплаха за свободата на другите, макар векове
след Тома от Аквино вече да сме възприели изискването наказанието да запазва
физическото достойнство на наказвания, както и възможността за рационално
общуване с наказвания. Основополагащата концепция за правата, разработена
от самия Тома от Аквино, поставя под съмнение смъртното наказание и унизителните и увреждащи физически наказания. В резултат през модерната епоха
се налага концепцията, че мъченията – срамните или унизителни наказания и
дори продължителното задържане без обвинение – са лишени от легитимност;
това формира важни ограничители в епохата на „Гуантанамо” и „Абу Граиб” и се
превръща в значителна част от спора по въпроса за времевите ограничения при
правото на задържане, които сега се обсъждат в нашия парламент. Този възглед
дава възможност на Църквата да твърди, че съществуват ограничения в морално допустимите възможности за сексуален живот, макар сега това вече да не
се разбира като право за въвеждане на законови ограничения върху решенията,
които хората биха могат да вземат в тази област. Ние сме свободни да изпълним нашите тела с лош или неправилен смисъл, а законовите ограничения, отвъд
очевидната необходимост за защита на уязвимите, следва да бъдат поставени
извън властта на управляващите. Ако държавата създава закони, чиято цел е да
10

Дейвид Джоунс (1895–1974) – британски поет и художник, един от значимите представители на първото
поколение британски поети модернисти, в чиито творби се усеща влиянието на неговия уелски произход и
католическата му вяра. – Б.пр.
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ограничат сексуалното насилие и злоупотреби, това се дължи на убеждението,
че в тази област свободата да осмислиш своето тяло най-често е заплашена
от грабителското поведение на другите.
И така – равната свобода е неделима от равенството на съществата, в които
тя е въплътена. Правата не принадлежат на личности, способни да докажат определени качества или рационалност, те принадлежат на всеки организъм, който може да бъде разпознат като човешко тяло, независимо от етапа на неговото органично развитие. Ако тялото не може да бъде собственост, то винаги ще
бъде носител на смисъл и послания, които са неотменимо негови. Което отваря
пътя за втората област, в която християнската теология може да предложи
основания за дискурса върху всеобщите права. Дотук ударението беше пос
тавено върху погледа отвътре – тялото като носител на смисъла на душата,
тялото като „формирано” с оглед на разумната му форма от аза, призван към
съществуване от Бога. Ала процесът, чрез който тялото осъзнава природата
си да общува, чрез който то се превръща в конкретно и активно средоточие на
смисъла, е процес, в който тялото получава и възприема общуването. Индивидът
общува пълноценно, когато той/тя дешифрира и отговаря на смислите, които
той или тя възприема; пълното развитие на възможността за общуване на едно
конкретно тяло става възможно в процеса на разбирането, управлението и отговора на приетата комуникация.
Това превръща другия човек в необходим за моето собствено израстване като
общуващо същество, носител на изпълнени със смисъл послания, които не могат
да бъдат потиснати; това прави невъзможно потискането и на моята собствена свобода или превръщането на моето тяло в инструмент на някого другиго,
което става възможно благодарение на същата свобода на другия, която също
не може да бъде потисната. В използваната вече от нас рамка това се оказва и
същностна характеристика на общността, създадена от християнското Евангелие. Робът и неговият собственик не само са обвързани от общ Божествен
Господар, те са обвързани и от отношението на взаимност, което превръща
всекиго в носител на необходимите за другия дарби. Връзката на всекиго с Господа е такава, че всеки един внася уникален принос в живота на общността,
така че нито един член на общността не може без другите да реализира напълно свето призвание и възможности. Необходимостта робовладелецът да не
убива или да не злоупотребява с роба е резултат от съзнанието, че робът може
да бъде негов или неин благодетел по начин, който може да остане завинаги
невидим, но въпреки това е от жизнено значение.
Следователно достойнството, признавано на другия човек, не означава признание, че той би могъл да е по-добър, отколкото изглежда; това е просто признание, че това, което те имат да кажат (добронамерено или недобронамерено,
разумно или неразумно, подходящо или неподходящо), при определени обстоятелства може да бъде дар от Бога. Не всеки друг човек е и съ-член на Тялото
Христово в библейския смисъл; но заповедта Евангелието да бъде проповядвано
сред всички не позволява заключението, че една или друга личност може да остане завинаги неспособна да възприеме или отговори на Божия призив, и по тази
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причина тази заповед съдържа в себе и наредбата към всички да имаме отношение на възприемчивост. Да не потискаш другия или да не го принуждаваш да
изпълнява твоите желания е част от необходимостта да останеш открит за
общуването с Бога – което може да стане дори и благодарение на човек, който
е отблъскващ или недостоен за симпатия. Признанието на достойнството, което обосновава правото да бъдеш чут, представлява признание за собствената
ми необходимост да възприема колкото се може по-добре това, което ми съобщава другият, сътворен от Бога. То ни задължава да се откажем от контрола
или манипулирането на другия, което често се опитваме да постигнем в името
на собствената си сигурност, за да успеем да чуем това, което самите ние
не можем да създадем. Трябва да е ясно, между другото, че този аргумент е в
основата и на онова, което бихме могли да изкажем за „правото” на извън-човешкия свят да притежава пълнота, която не е зависима изцяло от човешкото
благоволение.
Обосноваването на човешките права чрез свободата на тялото да изразява
своите послания и да се ползва от възможността на всички въплътени човешки
същества да общуват пълноценно помежду си, за да бъдат те тези и това, което са, изключва от дебата елемента на условност, който може да се промъкне,
щом бъде поставен акцент върху способностите, независимо дали те са рационални или морални. Във вече цитираното специално издание на The Hedgehog
Review Николас Волтерсторф11 обръща внимание на мнението на други автори в
същото издание, според които дискурсът на човешките права и достойнството
са просто „тълкуване на начина, по който хората са третирани като хора”, и
напълно основателно отива по-далеч, като задава въпроса защо при определени
обстоятелства аз трябва да третирам определено човешко същество като човешко същество, след като приемам заключението, че той/тя е недостоен или
неподходящ представител на човешкия род. Ако не искаме призивът хората да
бъдат третирани като хора да си остане чисто догматичен или тавтологичен,
ние се нуждаем от нещо повече. Нуждаем се от нещо, свързано с образа Божий,
макар и да трябва да сме наясно, че това говорене може само да бъде „споменато”, сякаш осигурява ясно обяснение за правата, както ние ги разбираме.
Целта на тези бележки е да предложа нещо, което трябва да се има предвид,
за да се избегне простото „споменаване” на библейските основания. Означава
ли това, че не можем да говорим разумно за човешките права, ако не споделяме
религиозните или дори християнската основи на това говорене? Като имаме
предвид, че съществуват не една статия или изследване, които се стремят
да обосноват човешките права върху традиции, различни от християнската религия (имам предвид например изследването на Абдулазис Сахедина12, публикувано в цитираното издание на Hedgehog), би било преувеличено да настояваме
изключително на християнските основания. Но остава валидно заключението,
11

Николас Волтерсторф (1932) – американски философ, професор в Университета Йейл. Автор на книги от
областите на естетиката, епистемологията, политическата философия, философия на религията. – Б.пр.
12
Абдулазис Сахедина – професор по религиозни изследвания в Университета в щата Вирджиния, САЩ, специалист по класически и модерен ислям, демокрация и права на човека в ислямски контекст, отношението на
исляма към биоетиката. – Б.пр.
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че неотменните права не могат да бъдат обосновани просто и единствено в
рамките на светска терминология; така че няма нищо необичайно в разпростирането на дискусията по този въпрос в терминологията на различни религиозни
традиции. Неудобната истина е, че обсъждането на човешките права в чисто
светска терминология винаги ще остане проблематично, ако се стреми да установи правата като върховна и неоспорима етична концепция. Твърдението на
Макинтайър, с което започнахме, ни насочва към опасностите и напрежението,
които крие класическият просвещенски дискурс за правата, към необходимостта за управление на последиците от моралните щети, а развитието на този
дискурс в края на двадесети век не успя да отстрани напрежението и да реши
проблема. Въпросът дали въобще съществува нещо по отношение на човешкото
достойнство, което да не подлежи на преговори, не е академичен въпрос – дали
например няма да ни се наложи да ревизираме консенсуса относно мъченията,
щом се сблъскаме с любимия на някои политически етици сценарий за „заловените терористи и тиктакащите бомби”. Инстинктът ни кара да мислим, че
по някакъв начин трябва да се подсигурим срещу претенциите на raison d’etat13,
издигани в името на човешката „форма на живот”, отвъд удобството и възможността за избор.
В прекрасното си есе Реализмът и въображението в етиката (1983) Сабина
Ловибонд14 стига до много уместни заключения във връзка със забележката на
Витгенщайн „оправданието идва с края”, тоест, че краят в един дебат настъпва в момент, когато трябва да спрем да спорим и да се съгласим, че сме
стигнали до равнище, което следва да бъде определено като основополагащо за
човешкото мислене. Според нея „оправданието”, сиреч обяснението защо нещо
е направено по един, а не по друг начин, идва в края, но „не защото спорът ни е
станал досаден, а защото рационалният дискурс се развива в рамка, която не е
била избрана от нас” – рамка, които тя, заедно с Витгенщайн и Хегел, обвързва
с факта на въплъщението. Когато приемем, че нашето въплътено състояние е
предварителното условие за всичко останало, тогава можем да кажем по отношение на мисленето въобще и на етиката по-конкретно, че сме достигнали
точка, където вече няма смисъл да търсим „оправдание”. Да говорим за неподлежащи на преговори „права” означава да се опитваме да търсим обяснения за
това „неизбираемо” измерение на нашата реалност. И да можем да оценим или
дори да подредим по важност разнообразните претенции, които сега биват
наричани „права”, означава да потърсим смисъл за това колко далеч – в конкретния социален контекст – едно или друго изискване отразява нещо, необходимо
за участието в човешката „форма на живот” като такава; до каква степен то
е неделимо от императива тялото да се ползва от свободата да изкаже това,
което би искало да изкаже. Може да усещаме инстинктивно, че правото на платена отпуска е от различен порядък спрямо правото на свободен съдебен процес,
но при определени икономически условия защитеното право на свободно време е
разумно изискване за постигането на пълноценна телесна свобода за общуване.
13

Държавният интерес (фр.) – Б.пр.

14

Сабина Ловибонд – преподавател във Философския факултет на Колежа „Уорчестър” в Университета в Оксфорд, специалист по антична философия, етика и теория на феминизма. – Б.пр.
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Концепцията за модел за въплътеното взаимодействие, при което всяко тяло,
буквално, е способно да „изкаже” това, което има да изкаже, чрез разбираем
обмен (което означава нещо повече от хор от индивидуални гласове) – това,
според Ловибонд, е сърцевината на етиката, която може да има сериозни претенции за универсалност и обективност, за „реализъм”. Бих добавил единствено, че макар това да е абсолютно коректно описание на формалната страна на
универсалната етика – и по тази причина единствената, която може да говори
основателно на езика на неотменните права – все пак оставя нещо недовършено. Тълкуването на новозаветните текстове за робството имаше за цел
да обоснове твърдението, че признанието, че човешкото тяло не може да бъде
притежавано, се основава не само върху възприемането на действието на тялото като комуникативен организъм, но и на убеждението, че простият факт на
въплътената реалност „кодира” дарбата, предложена от всеки на всички, първичното общуване със Създателя; ненакърнимостта на тялото в същността си
се основава върху първичната връзка на всеки въплътен субект с Бога. Тук само
искам да намекна (тъй като съм развил това по-подробно на друго място), че
този факт има отношение и към останалия морален порядък.
Малко вероятно е политическата и юридическата философия в предвидимо бъдеще да постигнат пълно обвързване с теологията; без това да омаловажава
факта, че теологията може да предложи подходяща рамка за обсъждане на политическите и юридически въпроси. Теологическата гледна точка, която се опитах
да очертая тук, изобщо не опровергава нашите претенции, че дискурсът на универсалната етика и неотменните права има по-солидни основи, отколкото е на
практика. Ако Просвещението в известен смисъл ни остави осакатени, трябва да
приемем и да се запитаме кои са най-сигурните основания, върху които могат да
бъдат обосновани нашите стремежи към универсалност. Необходимо е да имаме
съзнание за опасността, когато търсим лесно убежище в простото допускане
или в постоянния функционализъм на проблема за правата; трябва също така да
приемем, че сам по себе си универсализмът не е проста и самоочевидна идея и че
има различни начини за неговото възприемане извън строгата просвещенска рамка. Сред другите начини са различните религиозни подходи при представяне на
универсалната съдба или равенството на човешко достойнство. И според мен те
трябва да се взимат под внимание, а не да бъдат пренебрегнати като ирационални или назадничави. Най-голямата услуга, която религиозните убеждения могат да
имат по отношение на дискусията за човешките права, е, че те могат да предотвратят пренебрегването на проблема за установяването на „неподлежаща на
преговори” основа на целия дискурс. Както и в други области на политическото и
социалното мислене, теологията е един от тези елементи, които продължават
да поставят въпроси за легитимността на изказаното или направеното в обществото, за основанията на самите закони. Секуларистите може и да не приемат
и да не са убедени, че вярващият човек притежава верния и всеобщо приет отговор; ала дискусията върху проблемите на социалната и политическата етика ще
бъде много по-бедна, ако се лишим от този подход.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Юлия Талева

Парижкият извор на живо
предание
„Париж, улица „Крим” 93, недалеч от парка „Бют Шомон” – Православният богословски институт „Св. Сергий” разкрива чара си. Веднъж прекрачили желязната
порта с издигнат на върха кръст, тръгваме по криволичеща нагоре пътечка.
Вдясно ще видим малка сграда с островръх червеникав покрив, украсена с фреска
с образа на свети Сергий Радонежки (ХIV в.). Руската мистика сякаш ни приветства и ни приканва да продължим пътя. Още няколко метра нагоре и сред
дърветата забелязваме църквата, която се извисява над разнороден ансамбъл
от три постройки. И заинтригува с двойната си стълба и още някакъв източен
елемент. Когато пристъпим вътре, иконите и стенописите убедително налагат
усещането, че сме „другаде”. Едно потънало в зеленина „другаде” сред бетонната вселена на града, пристан на мир и тишина сред околната глъч. Духовно и
културно „другаде”1.
Времето е запазило почти непокътнат този дискретен и привлекателен с духовното си излъчване облик на православния институт „Св. Сергий Радонежки” –
сякаш знак за неговата неизменна устойчивост на изпитанията през 85-годишната му история, а и за дълбокия корен на православната богословска традиция,
прозорливо съживявана, обновявана и вписвана в духа на съвременността. Найстарото православно висше учебно заведение в Западна Европа, създадено в
условията на изгнаничество, остава уникално със съдбата си да оцелее без
подкрепата на държавна или църковна институция, да постигне авторитета на
водач в православното богословие, да осъществи срещата между църковната и
интелектуалната мисъл, между християнския Изток и Запад и да даде на света
няколко поколения свещенослужители, богослови, иконографи, църковни музиканти
и просветени миряни, осмислили богословието като начин на живот.
1

Jean-Claude Noyé, L’Institut St. Serge. Un « ailleurs » en plein Paris. Prier , n314, Septembre 2009.
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Разцветът на „парижката школа” през превратностите
на времето
Историята на създаването на института отвежда към трагичните събития в
Русия през 1917–1918 г., отпратили в емиграция около 2 милиона руски граждани2.
Техен естествен водач става интелектуалният елит, който полага усилия за
съхраняването на културните и духовните им традиции, а Православната църква се оказва силно и устойчиво ядро, около което през 20-те години се събира
широк кръг от емигранти с живи богословски интереси. Сред разпръснатата
в Европа руска общност масово се зараждат нови енории, устройвани с оскъдни средства в гаражи, ателиета, бараки, частни домове. Нуждата от духовно
училище за подготовка на свещеници, които да обгрижват диаспората, става
належаща. През 1921 г. в Париж се създават Висши православни богословски
курсове, които още по-ясно очертават необходимостта от център за по-систематизирани богословски знания. През 1921 г. идеята получава благословението
на митрополит Евлогий (Георгиевски), назначен от руския патриарх Тихон за
временно управляващ руските църкви в Западна Европа. Париж се очертава като
най-подходящото място за устройване на богословското заведение, след като в
края на 1922 г. митрополит Евлогий установява там центъра на епархията си.
Проектът разпалва общността и множество нейни симпатизанти, готови да
дадат свой дял за начинанието. Забележителен сред тях е приносът на д-р Джон
Мот3, председател на Световната федерация на християнската младеж, когото
малка делегация запознава с проекта по време на Световната конференция на
християнските студенти в Пекин през 1922 г. Неговият, както и останалите
дарителски жестове позволяват на руските емигранти да се сдобият с желания
имот – бивша протестантска църква от XIX век, строена за духовните нужди на германските работници в Париж под духовното ръководство на пастор
Фридрих фон Боделшвинг. По силата на Версайския договор малкото имение с
църквата и няколко пристройки бива национализирано след края на Първата световна война и обявено за продажба на търг от френските власти. Придобиването му увенчава с успех самоотвержените усилия на група емигранти, водени от
Михаил Осоргин, които търсят място за нов руски православен храм. Денят на
продажбата, 18 юни 1924 г., който съвпада с празника на св. Сергий Радонежки,
остава паметен с почти чудотворното разрешение на всички финансови пречки
и неизвестности до последния момент. Руските енориаши спечелват търга.
Митрополит Евлогий вижда в този успех Божи промисъл и определя бъдещия храм
и духовна школа под небесното покровителство на светеца4.
Учредяването на богословското заведение не закъснява. Вместо „академия” основателите предпочитат да му дадат по-скромно наименованието Институт
за православно богословие – знак за приемственост с Православния богословски
институт, съществувал в Санкт Петербург между 1919 и 1921 г., след като
2

Knjazeff, A. Au Service du Dieu et de l’Eglise. Nouvelles de Saint-Serge, n10 1984

3

Лауреат на Нобелова награда за мир през 1946 г.

4

Историята на закупуването на Сергиевското подворие е подробно описана в мемоарите на Михаил Осоргин Спомен за придобиване на Сергиевското подворие (Souvenir de l’acquisition de Serghievskoïe Podvorie)
http://paroissestserge.free.fr/pagesTexte/histoireEglise.htm
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съветските власти закриват четирите духовни академии и всички останали
богословски школи5. В съвсем оскъдна обстановка и осветление с газени лампи
(средствата не достигат за електричество) институтът приема първите си
студенти. Кандидатурите прииждат с десетки, предимно от Прага, където се
намира най-значителното ядро на руската емигрантска интелигенция и студентска младеж. През пролетта на 1925 г. се провежда първият курс по въведение в богословието, събрал група от трийсетина студенти, разнородни по възраст и социален произход, но с общия белег на преживяното тегло на войната и
изгнаничеството. Въодушевлението е голямо и курсът продължава през цялото
лято, а от октомври започва академичният цикъл, съответстващ на нормите
за висше богословско училище. Устроено е общежитие и се въвежда практиката
студентите да живеят в института и да участват пълноценно в литургичния
живот на Сергиевското подворие6.
От самото си начало институтът „Св. Сергий” заживява с вдъхновението от
разцвета на богословските науки и религиозно обновление, белязали руското
православие през първите две десетилетия на ХХ век и прекършени от болшевишката революция. Митрополит Евлогий, ректор на заведението до смъртта
си през 1946 г., осигурява високо ерудирани и компетентни преподаватели, богослови и религиозни мислители, повечето участвали в проектите за реформа
на духовните академии в Русия и осъзнали нуждата от свежа творческа мисъл
в православната догматика. За първи декан на института е назначен протопрезвитер Сергей Булгаков (1871–1944), един от бележитите представители на
руското религиозно възраждане и делегат на събора на Руската православна
църква в Москва през 1917 г.7 В Париж той достига най-зрелия си философски период и съсредоточава значителното си творчество около идеята за преустройване на богословската система около понятието за София Премъдрост Божия.
Около него се сформира буден богословски и философски преподавателски кръг,
съставен от епископите Вениамин (Федченков) и Касиян (Безобразов), свещениците Киприян Керн, Георги Флоровски и Николай Афанасиев, историците Антон
Карташев и Пьотър Ковалевски, философите Василий Зенковски и Лев Зандер и
др. Някои от тях са представители на старата школа на църковните академии,
други на руския университет, което определя два понякога противоречиви, но
и взаимно допълващи се нюанса в парижкия богословски подход. Философите
в преподавателския екип допълват визиите с търсенето на християнска и богословска антропология. Сред тях е Николай Бердяев, когото студентите слушат често като лектор. Академичната свобода и изключителната творческа
продуктивност на преподавателите довеждат института до ярък богословски
разцвет и му донасят международно признание. Постепенно се обогатява библиотечният фонд, през 1927 г. се създава списанието Православна мисъл, през
1937 г. излиза негов обемист юбилеен брой с наименованието Живо предание.
Сред вдъхновителите на възраждането на светоотеческото наследство и извън
5

Prot. Alexis Knjazeff. Au service du Dieu et de l’Eglise. Nouvelles de Saint-Serge n10 p. 3_9.

6

Духовно обвързано с московската Троице-Сергиева лавра.

7

Биография на о. Сергей Булгаков. http://www.religion-orthodoxe.com/article-cheminement-du-pere-sergeboulgakov-53237557.html
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пределите на института се откроява отец Георгий Флоровски (1893–1979)8 –
представител и на традиционното православие, и на либералното мислене, той
отстоява идеята за преодоляване на школския богословски метод на старите
руски духовни академии и за постоянното обновяване, актуализиране на светоотеческата традиция. Това патристично обновление е белязано от трудовете
на Василий Кривошеин и Владимир Лоски и представителите на неопаламитското течение.
Драмата на Втората световна война потушава духовния подем на института,
но не прекъсва дейността му въпреки тежката мизерия и заплахите за съществуването му. Началото на войната заварва голяма част от преподавателите
и студентите извън Париж, затворените граници и немотията слагат край на
притока от дарения, от които основно се издържа висшата школа. Към това
се прибавя опасността от изземване от окупационните власти на имота, принадлежал някога на германска мисия. И отново като по чудо опасността отминава. Един ден в Сергиевското подворие се появява германски офицер, който се
представя за наследник на основателя на някогашния лутерански храм, пастор
Фридрих фон Боделшвинг. Разглеждайки малкото имение, офицерът открива с
изумление на стената в една от залите портрета на своя роднина, трогва го
и фактът, че християнската проповед на хълма не е секнала. Така стопаните
получават обещание за спокойни дни за „Св. Сергий”. И наистина до края на
войната не се появяват никакви претенции за реституция на собствеността.

8

Резюме на международния колоквиум „Отец Георгий Флоровски и обновлението на православното богословие през 20 в.”, Париж, ноември 2009: http://www.saint-serge.net/article.php3?id_article=412
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Жестокостите на нацистката окупация не подминават и средите на богословското училище. През 1941 г. един от преподавателите – Лев Зандер – е задържан и изпратен в концентрационен лагер заедно с други руски интелектуалци.
През март 1945 г. в пещите на концлагера в Равенсбрук загиват мъченически
свещеник Дмитрий Клепинин, възпитаник на института, монахиня Мария (Скобцова), приела монашество с духовната подкрепа на митрополит Евлогий и отец
Булгаков, и нейните сподвижници Юрий Скобцов и Иля Фондамински, интернирани заради подпомагане и укриване на еврейското население. (Четиримата са
канонизирани за светци от Светия синод на Константинополската патриаршия
през 2004 г.).

Международни и общоправославни хоризонти
В годините след войната за института започва нов продължителен период на
разцвет – и с развитието на богословските науки, философската и религиозната мисъл, и с отварянето в международен и православен аспект. Променената
картина на света в политически и религиозен план поставя нови проблеми пред
богословието и подтиква към преосмисляне на по-нататъшното призвание на
„Св. Сергий”. Промененият вид на православната общност с прииждането на
нови емигрантски маси от Източна Европа се отразява и на неговия състав.
Студентското ядро се разраства с младежи, дошли предимно от Гърция и Югос
лавия, следвани от ливанци от Антиохийската патриаршия, много от които
впоследствие допринасят съществено за развитието на богословието в своите
страни. Така с времето съставът на възпитаниците на института придобива
видимо международен облик в голяма степен и вследствие на засилен интерес
към православието, а обучението преминава на френски език.
Преподавателският екип също се разнообразява и попълва с млади възпитаници на „Св. Сергий”, които поемат пътя на своите учители. Сред тях са свещ.
Алексий Князев, Йоан Майендорф, Александър Шмеман, Николай Осоргин, Борис
Бобринской (по-късно дългогодишен декан на института). Сред най-бележитите
богословски творци от това поколение на парижката школа е Павел Евдокимов
(1900–1970), оставил изобилен труд върху многоообразие от богословски теми,
ценен както с универсализма в мисълта и със синтеза на неопатристичната
традиция и религиозната философия, така и с темата за духовния път на миряните, разгърната с разсъждения за брака, мястото на жената, човешкото
обновление и спасение9. В областта на превода се откроява Константин Андроников10, издал на френски език основните трудове на учителя си о. Сергей
Булгаков, Павел Флоренски и Николай Бердяев.
Авторитетът на академичното равнище на института се издига със защитата
на първите докторати от 1945 г. Богословската линия на парижката школа се
пренася и зад граница с установяването на трайна връзка със семинарията „Св.
Владимир” в САЩ, чийто декан от 1948 г. става протопрезвитер Георгий Фло9
Представяне от Мишел Ставру на международния колоквиум „Павел Евдокимов – свидетел за красотата на
Бога”. http://www.dailymotion.com/video/xfuxfm_news
10

Дипломат и преводач на френския президент Шарл дьо Гол.
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ровски. Там се установява о. Йоан Майендорф след защитата на докторската
си дисертация за живота на св. Григорий Палама в Сорбоната в Париж през 1959
г. В Америка разгръща таланта си един от най-живите и влиятелни гласове на
православното богословие на ХХ в. – протопрезвитер Александър Шмеман. Започнал духовното си служение и преподавателска практика във Франция (като
едва 23-годишен свещеник в руската църква в Кламар и преподавател по църковна история в „Св. Сергий”), той остава свързан с Париж през целия си живот.
През 1965 г. о. Шмеман се завръща в института за защитата на докторската
си дисертация на тема Въведение в литургическото богословие – дисциплината,
която усъвършенства през целия си живот. Някои от най-ранните плодове на
необятното му творчество са публикувани в Париж преди 1951 г.11
За изминалото време православието е пуснало дискретно корените си във Франция и е увлякло силни личности, които го избират за свой духовен път. Постепенно преподавателският състав се подновява с ресурси от френския интелектуален потенциал, което дава нов тласък на православното свидетелство
и диалог със западното общество. Оливие Клеман (1921–2009) е първият представител на тази нова френска православна идентичност и несъмнено една от
най-блестящите фигури на съвременното православното богословие на Запад.
Богатата му ерудиция на историк и изумително сложният духовен път (от
атеизма през източните религии до православието, открито благодарение на
Владимир Лоски) му носят дара на всеразбиращия и миротворящ диалог, което го
прави събеседник на големите църковни водачи на съвремието му (вселенските
патриарси Атинагор и Вартоломей I, папа Йоан Павел II) и прозорливостта да
разпознава, разнищва и намира духовен прочит на проблемите на модерността,
винаги в светлината на светоотеческата традиция и вярата във Възкресението. В десетките си книги и многобройни публицистични материали Клеман
подчинява изяществото на френския език в служба на православната мисъл (дългогодишен председател на асоциацията на вярващите писатели франкофони).
Като преподавател в „Св. Сергий” той е неизменно ангажиран в православния и
икуменическия диалог12.
И православното монашество на Франция е почерпило от извора на парижката
школа. В продължителен период студентите изучават класическа патристика
от архимандрит Пласид Дезей. Бивш монах от цистерцианския орден, той попада в средите на „Св. Сергий” в търсене на автентичните корени на християнството и монашеството и приема православието заедно с монасите от основания от него манастир в Обазин. Основател е на няколко френски православни
манастира, подчинени на светогорския Симонопетра13.
Волята за икуменически контакти се изразява още в първите години след създаването на института, който участва в международни конференции и срещи с
11
Биография на прот. Александър Шмеман. http://www.pagesorthodoxes.net/theologiens/schmemann/
schmemann-general.htm
12

http://www.orthodoxpress.com/index.php?group=display&action=info&page=342

13

„Преображение”, „Св. Антоний Велики”, „Покров Богородичен”. http://www.pagesorthodoxes.net/foiorthodoxe/temoignage-placide-deseille.htm
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ангажираността за представяне на Православната църква поначало. Участието
на о. Сергей Булгаков в икуменически срещи в САЩ и Канада (1934) събужда
интереса на християнските общности към православието. Делегати на института участват също в големите икуменически конференции в Лозана (1927),
Оксфорд (1932) и Единбург (1937). През 1927 г. преподаватели участват в учредяването на братството „Св. Албан и св. Сергий”, което обединява православни
и англикани. (Техните контакти по-късно се задълбочават благодарение и на
дейността на проф. Николай Лоски – компетентен познавач на англиканството.)
И през втората половина на ХХ век, с разрастването на икуменическия диалог,
организиран от международни структури и с активното участие на автокефалните църкви, представени във Франция, „Св. Сергий” намира собствения си
глас в него като богословско учебно заведение. В рамките на Молитвената
седмица за християнско единство, лансирана по идея на абат Кутюрие14, която
се организира ежегодно през януари, институтът провежда голям икуменически
ден на 12 януари, когато православните от руска традиция честват празника на
светите Трима светители, илюстриращи най-добре източното богословие. Този
ден е бил и традиционният празник на руските духовни академии и семинарии
преди 1917 г. На него са били канени основните фигури в Париж, свързани с икуменическото движение.
Икуменическите начинания на академично ниво са трайни и плодотворни. От
1953 г. се поставя началото на Седмицата на литургическите изследвания, в
която участват специалисти по литургика от различните християнски вероизповедания. От 60-те години тя се разраства в крупно събитие, посветено всяка
година на изследвания на определена тема, свързана с литургиката.
След Втория ватикански събор, на който институтът изпраща свои наблюдатели, преподаватели от „Св. Сергий” са канени да участват в преподаването във
Висшия институт за икуменически изследвания към Католическия институт на
Париж.

Богословски дом, отворен за всички
Признанието и известността, които е завоювал институтът „Св. Сергий Радонежки” във Франция и по света, са красноречиво потвърждение за успялата
мисия и намерения верен път за православното богословие. „Зеленият хълм”,
както често го наричат, убедително отстоява репутацията на международен
център за богословски науки, „лаборатория” за нови теологически търсения,
на живо средище за подготовка на духовници, а и на винаги отворен дом за
православните или просто желаещите да надникнат в православната традиция. Образователната му мисия е предвидила място за всеки – академично или
въвеждащо, респектиращо и достъпно, а православното свидетелство е в духа
на осъзнатото положение на християните в секуларизираното общество – спо14

Абат Мари-Ален Кутюрие (1881–1959) – френски доминиканец, пионер на движението за християнското
единство, въздигнат в чин архимандрит от Антиохийската патриаршия. http://www.unitechretienne.org/index.
php?Itemid=75&id=52&option=com_content&task=view
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койно и ненатрапчиво, „далеч от страха и осъждането, с осъзната, по-лична,
дискретно излъчвана вяра, за общо обогатяване”15. Дългият опит на предците е
донесъл спокойната увереност в по-нататъшното оцеляване – и днес институтът преживява с оскъдни средства, набавяни предимно от дарения16. Статутът
му е на частно висше учебно заведение под егидата на Академията на Париж и
духовното ръководство на Архиепископията на руските православни църкви в Западна Европа към Вселенската патриаршия17. Обучението е платено, с възможности за стипендии. Малкото общежитие с уютна трапезария има двайсетина
обитатели. Единствено православно училище на университетско равнище във
франкофонския свят, осигуряващо пълен богословски цикъл, институтът предлага програми по трите степени в съответствие с европейските норми за висше
образование – бакалавър, магистър и доктор. Съставът на студентите остава
международен независимо от днешния избор на богословски школи в Европа. За
това допринасят и научното сътрудничество и конвенциите, сключени с редица
висши богословски факултети (в Русия, Румъния, Полша, Сърбия, Великобритания
и др.).
Настоящата академична година е събрала около 75 редовни студенти в трите
степени и над 300 задочници от различни страни и хоризонти – Грузия, Беларус,
България, Румъния, Етиопия, Египет, Ливан, Белгия, САЩ, със значително ядро от
французи, приели православието. Процесът на обучението обогатява колкото с
потока от академична информация, толкова и със самото непринудено и приятелско общуване с колоритен кръг от богослови с богат духовен и житейски
опит. Някои преподаватели се ползват с популярност във френското медийно
пространство – Жан-Франсоа Колосимо, философ и специалист по история на
религиите, кавалер на Почетния легион на Франция, е активен публицист и издател, сценарист на документални филми и хроникьор в радио „Франс Кюлтюр”18;
професор Николай Озолин, ръководещ катедрата по църковни изкуства и богословие на иконата, е известен като артистичен продуцент на рубриката „Православие” в предаването „Пътищата на вярата” по националния канал „Франс 2”;
протойерей Живко Панев, специалист по канонично право, е създател и публицистичен директор на мултимедийната православна платформа „Ортодокси”19.
Извън редовните лекции кръгозорът на студентите е разширяван с честите им
срещи с лектори – гости на института, бележити фигури за православното богословие като Диоклетийски митрополит Калистос Уеър или известни френски
интелектуалци като философа Бертран Вержели. Литургичният живот е пълнокръвна част от обучението – студентите участват в седмичните църковни
служби на френски език.
15
Оливие Клеман: „Православието във Франция”. Изявление в ЮНЕСКО по случай Деня на православието.
2001. http://www.amb-grece.fr/grece/m_olivier_clement.htm
16

Грижата за издържането на института е подпомагана от A.M.E.I.T.O. (Асоциация за поддръжка на Православния богословски институт), която събира членове и дългосрочни дарители от православните среди и други
християнски вероизповедания.

17
Политическите обстоятелства принуждават митрополит Евлогий да поиска преминаването под юрисдкцията
на Вселенската патриаршия през 1931 г. http://exarchat.eu/spip.php?article547
18

http://www.bibliomonde.com/auteur/jean-francois-colosimo-1674.html

19

http://www.orthodoxie.typepad.com/orthodoxie/. Институтът има и собствена издателска къща: Les Presses
Saint-Serge.
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Задочната форма на обучение, въведена през 80-те г. на ХХ в., е все по-търсена и благоприятна и за далечните кандидати, и за амбициите на института
да поддържа и разраства международните си измерения. Задочният отдел има
свои подотдели в Белгия, Холандия, Испания, Румъния, Ливан. Виртуалната комуникация е все повече в помощ на задочниците, а академичното ръководство не
крие амбициите да използва новите комуникационни технологии, за да „намали
разстоянията” и оживи подготовката с учебен материал и конференции по интернет. Доброволният труд в тази насока не е малък.
Всяка година някои от възпитаниците неизменно поемат по пътя на монашеството или свещенството, други се отдават на по-нататъшна богословска
кариера и отменят предишното преподавателско поколение. От създаването
на института досега в него са получили образованието си един патриарх20,
десетки епископи, стотици свещеници. Подготовката на свещеници, църковнослужители, диригенти и учители по катехизис за разрасналата се православна общност във Франция продължава да бъде една от големите мисии на „Св.
Сергий”. За изпълнението  са намерени най-подходящите форми, отговарящи
на динамиката на съвременното общество и на нелекото духовно служение във
Франция, което често е почти или напълно доброволен дар за Църквата, съчетан
с друга професия. Освен класическия академичен цикъл е създадена и по-свободна
форма на дистанционно обучение, насочена към широк кръг кандидати с желание
да обогатят християнската и църковната си култура21, вписвайки обучението в
собствен ритъм. Периодично се провежда и едногодишен встъпителен пастирски курс. Изключителен успех имат сравнително новите ателиета по църковни
изкуства. Иконописната школа, създадена през 2005 г., приема ентусиазирани
ученици далеч извън студентския кръг, докосването до тайнствата на правос
лавната икона вълнува и неправославните среди. Курсът по литургична музика,
действащ от 2008 г., бързо спечели голяма популярност с безценната помощ за
певците и диригентите на френскоезичните енории, които се подготвят при
реномирани църковни музиканти като Мишел Фортунато и Александър Кедров.
Впрочем и хорът на „Св. Сергий”, получил признание във Франция и извън пределите , е прекрасно свидетелство за богатството на автентичната църковна
музика.
„Най-важното, което научихме… е да живеем богословието. Не просто да повтаряме и пренасяме изреченото от Светите отци в тяхното време. Традицията, с главно Т, това е непрестанното внушение на Светия Дух. А то е винаги
ново. Затова трябва да бъдем постоянно с внимателен ум към новото, което
Светият Дух ни нашепва. Да пазим Традицията означава и да я очистваме от
наносите, които се утаяват в нея през времето, натрупват се като лоши навици, които спазваме механично, понякога без дори да помним откъде са дошли”22.
Потвърждение на тези думи на о. Николай Лоски е целият научен и духовен живот
на православния институт, все така здраво стъпил на светоотеческата тра20

Игнатий IV Антиохийски.

21

Интервю на Кристоф Левалоа с прот. Николай Чернокрак (декан на института от 2007 г.): http://christophe.
levalois.free.fr/fichier/ent_p_Nicolas.pdf

22

Непубликувано интервю на Юлия Талева с о. Николай Лоски, февруари 2009 г.
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диция и верен на богословската свобода, в постоянно търсене на компетентни духовни отговори на предизвикателствата на съвремието. Пример за това
може да бъде курсът на сравнително новата катедра по биоетика, оглавявана
от протопрезвитер Джон Брек, както и периодично организираните колоквиуми
по темата, които обединяват представителите на религията, философията,
обществото и политиката в дискусиите около сложните и спорни биоетични
въпроси – от статута на ембриона през пола и сексуалността до доброволно
сложения край на човешкия живот23. И съвременните тревоги за екологията и
спасяването на планетата са неизменно актуални и осмисляни в светлината на
библейското разбиране за човека като господар на Божието творение24.
Непрекъсваната нишка на традицията се изразява и в почитта към делото на
предците – винаги жива тема в наситения календар на дебати и конфененции в
„Св. Сергий”. Всяка година колоквиуми с международно участие припомнят приноса на големите фигури, изградили или допринесли за развитието на парижката
богословска школа. Достатъчно е да споменем последните форуми през настоящата академична година: „Павел Евдокимов – свидетел за красотата на Бога”,
„Отец Киприян Керн и неговото богословско наследство”, колоквиума „Отец
Георгий Флоровски и възраждането на православното богословие през ХХ век
през 2009 г. или международния колоквиум „Наследството на отец Александър
Шмеман” (2008), събрал около 170 религиозни изследователи от различни страни
или просто почитатели, заживели с неговите идеи за литургията като център
на християнския живот. Новите изследвания и погледи върху творчеството на
богословите от миналото са и почит, и израз на воля за постоянното им актуализиране, преосмисляне в светлината на съвремието.
И самата атмосфера на институтския комплекс всъщност свидетелства за
осъществяването на богословието в живота – с мирно и вглъбено съществуване, скромност и простота, солидарност и гостоприемство. Туристи, приятели и
почитатели на „Св. Сергий” могат да почувстват това на традиционния Ден с
открити врати, когато „Зеленият хълм” очаква посетители. Разходката разкрива минало и настояще в мистичната красота на църквата, изписана от Стелецки, в централната аудитория, където неизменно виси портретът на основателя
на имението, пастор Фон Боделшвинг, в библиотеката, събрала през годините
над 30 000 ценни издания на различни езици, отрупаната малка книжарница,
богатата информационна банка за православието, поддържаната с екологично
усърдие градинка. Парижкият православен дом наистина е отворен за всички.

23

Инициатор на колоквиумите е Православната асоциация за биоетични изследвания.

24

Богословски колоквиум „Животните в икономията на спасението”, Париж, май 2009 г; „Мистерията на Творението” – лекция на Мишел Ставру, преподавател по догматическо богословие в института „Св. Сергий” на
13-ия западноевропейски православен конгрес на тема „Творението в ръцете ни”, Амиен, май 2009 г.
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Василий Ивасюк е роден през 1960 г. в село Дора,
близо до гр. Яремчи в Украйна. Започва да следва
висше образование в Института по мелиорация,
но малко след това решава да се насочи към свещенството и се записва във Висшата духовна
семинария в град Тернопол, а след това – в Папския Грегориански университет в Рим, където
през 2003 г. завършва догматическо богословие.
Ръкоположен е за свещеник в Украинската гръкокатолическа църква (от източен обряд) през
1989 г. През 1994 г. е назначен за протосингел на
Зборовска епархия, а през 2003 г. с архиерейска
хиротония е удостоен с титлата Екзарх на Одеса и Крим от предстоятеля на Украинската гръкокатолическа църква кардинал Любомир Гузар.

Заради разделението на
църквите хората не знаят
къде да отидат
Василий Ивасюк, Екзарх на Крим и Одеса от Украинската
гръкокатолическа църква, в разговор с Момчил Методиев и
Тони Николов

Украинската гръкокатолическа Църква е най-голямата Църква от източен
обряд. Бихте ли представили накратко нейната структура и организация,
както и поверената ви екзархия?
Аз бях ръкоположен за Екзарх на Крим и Одеса на 28 септември 2003 г. от
кардинал Любомир Гузар, Предстоятел на Украинската гръкокатолическа църква, като моята епархия включва четири административни области – Одеска,
Николаевско-Херсонска, Кировоградска и автономна република Крим. Историята
и произходът на Украинската църква е една сложна и голяма тема, но тя има
дълга история още от най-древни времена. На територията на днешна Украйна
в Херсонес са приели мъченическа смърт големи християнски светци – третият
по ред папа Климент I (92–99 г.), както и папа Мартин I, живял през VII в. Това са
два стълба на Църквата, които ни помагат със своите молитви, и паметта за
тях е тачена от всички християни – католици и православни.
Когато преди 7 години встъпих в новата си длъжност, имах на свое подчинение
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само 8 свещеници на тази голяма територия и беше повече от ясно, че е необходимо да полагаме повече грижи за вярващите. Територията в Украйна, на
която се намира моята епархия, също има дълга и сложна история – тя граничи
с Черно море, но по-важното е, че там живеят хора, пристигнали от различни
части на Украйна и извън нея. Така например населението на Одеса, което е
1 млн. души, се състои от 133 националности. По-голямата част от жителите
на Одеса са украинци – православни или гръкокатолици. Откъде са дошли тези
католици в Одеса? За това сме задължени на комунистическата власт, тъй
като през миналото столетие Сталин преселва „доброволно” много хора от
Западна Украйна. Мнозина от Западна Украйна изпраща в Сибир, но немалко са
преселени и в Одеса. Такъв е произходът на населението на повече от 50 села
около Одеса, които са преселени от Западна Украйна. Отделно има и голяма
икономическа емиграция – тъй като регионът е черноморски и по-лесно може да
се намери работа, там живеят и много ученици и студенти. Такъв е произходът
и на нашата сравнително голяма гръкокатолическа общност. Но това е само
външната страна.
Същевременно ние нямаме достатъчно храмове, а строителството на нови храмове е трудна задача. Най-важно е намирането на свещенослужители, осигуряването на минималния им жизнен стандарт и строителството на нови храмове – става дума за малки храмове, където да можем да отслужваме литургия, да
провеждаме катехизация, да четем словото Божие. От друга страна, особено в
големите градове, има много хора, които се оказва, че за съжаление не са част
от никаква църква. Те само наблюдават отношенията между различните църкви
и изчакват. Очакват да бъдат поканени да дойдат в църквата и това прави
много важна личността на свещенослужителя. Той би имал успех, ако хората
видят как проповядва Словото Божие. Така например двама от нашите свещеници служат в един малък храм, около 100 квадратни метра, но там се събират
около 100 души, които идват всяка неделя. Това обаче е недостатъчно, стараем
се да намерим друго помещение, тъй като двамата свещеници работят много добре – организират младежите, а в църквата идват дори и протестанти.
Създадоха клуб за изучаване на Библията, от който бяха заинтригувани и много
протестанти – идват, казват, че са обиколили много църкви, и накрая намират
при нас това, което са търсили. Църквата има и църковен хор. Целта ни не е да
кажем „елате при нас”, а само да обясняваме. Вярващият трябва сам да реши.
В близкото минало Украинската гръкокатолическа църква е била най-известната катакомбна църква. Как оцеля Църквата през епохата на комунизма?
Бих казал, че това е Божие провидение, чудо. След като през 1946 г. Църквата е
подчинена на Московската патриаршия, всички нейни епископи са арестувани и
изпратени в Сибир. Останалите, които не приемат подчинението на Московската патриаршия, а те са по-голямата част, решават, че ще останат при народа,
където са изпратени да служат. Тъй като в СССР е имало закон, според който,
ако нямаш работа, можеш да бъдеш изселен като тунеядец, те си намират работа, която да им даде възможност същевременно да бъдат и свещеници, за да
не бъдат изселени – не търсят ръководни длъжности, работили са каквото са
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могли да намерят.
През останалото време, в което не са били на работа, са ходели по домовете,
където вярващите са се събирали за молитва. Дори и сега, като си го спомня,
ми става тежко, но именно вярата е спасила Църквата. Така оцеляваше катакомбната църква. Самият аз съм живял в онова време и ми е трудно да намеря
думите, с които да го опиша, но това беше ласка Божия, благодат. Когато бях
малък например, всяка неделя по Радио „Ватикана” беше предавана св. Литургия
и си спомням, че независимо къде съм бил и какво съм правил, в 18 часа трябваше
да бъда у дома, там идваха и други хора. Понякога нямаше свещеник, но когато
идваше свещеник, той отслужваше Литургия, изповядваше и даваше причастие.
Спомням си първото ми причастие, което беше точно в един такъв дом. Това е
преданост на Църквата, израснала от кръвта на мъчениците, родени от украинската земя. Тези хора никому нищо не са дължали, единственото им желание е
било да се молят според съвестта си, което не е грях. Искали са да имат своя
Църква, да учат на собствения си език, да обучават децата си. А са идвали при
тях и са им казвали, че са врагове на народа. Заплашвали са ги с изпращане в
Сибир и с други наказания. Сила обаче ни даваше молитвата и кръвта на мъчениците, които започват още с папа Климент и са последвани от множество
украински мъченици.
Според някои мнения Украйна държи ключа в отношенията между Москва и
Ватикана. Какви са позициите на Украинската гръкокатолическа църква в
сложните междуцърковни отношения в Украйна?
Украинската гръкокатолическа църква е от източен обряд. Това е същата Църква, която имаме от времето на св. Владимир, от Киевска Рус. Още по времето
на св. Владимир Църквата е имала връзка с престола на ап. Петър, тя не е била
разединена. Украинската католическа църква е продължител на това, което е
било направено по времето на св. Владимир. Сега за съжаление в Украйна имаме множество църкви – Киевски православен патриарх, Московска патриаршия,
Римокатолическа църква, Гръкокатолическа църква, множество протестантски
църкви. Хората наблюдават това разделение и не знаят къде да отидат. Само
стоят и чакат да изберат. Като епископ на Одеса, нямам трудности в отношенията с православните. Винаги съм открит към диалог, към съвместни действия, с православните църкви поддържаме добри отношения. Самата Московска
патриаршия не иска да влезе в контакт с нас, но това си е техен избор. Както
казва кардинал Любомир Гузар, те са наши съседи. Но ние живеем в тази държава, трябва да я градим духовно, да поставим нашите духовни камъни. Нашата
Църква има икуменическа ориентация, има много работа и аз вярвам, че някога
това разделение ще бъде преодоляно. Разделянето на едно общество е лесна
задача, но процесът на преодоляване на разделението е дълъг, необходимо е време. От наша страна ние сме отворени към този процес, обръщаме се с молитва
към Бога за обединение и нашето сърце е открито, за да вършим необходимите
дела, добрите дела, водени от любов към другите. Надяваме се това да доведе
до позитивни резултати.
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Църквата няма право да се бърка в политически въпроси, но не е тайна, че
украинските гръкокатолици имат прозападна ориентация. До каква степен
политическите промени в Киев и колебанията между Изтока и Запада се
отразяват на вярващите?
Разделенията не са само между Изтока и Запада, те са и между Севера и Юга.
Това е много сложен въпрос и когато следиш политиката, ти става ясно, че политиците правят непонятни неща. Затова и в нашата Църква сме заели много
ясна позиция по този въпрос. Синодът е взел решение, че свещенослужители не
могат да участват в политически структури и да се кандидатират на избори.
Политиката не е наша работа. Нашата работа е да учим на добро хората, да
им бъдем добър помощник, да им отворим очите, за да могат те да бъдат добри
християни, да водят християнски живот и да имат християнска гледна точка
към живота в държавата. Най-тежкото в политическия живот на Украйна е, че
тя винаги живее от избори до избори. Това поражда напрежение, винаги започва
нова ера, което носи неизвестност. Но ние имаме граждански дълг да гласуваме
и да избираме, макар за съжаление тези избори не винаги да оправдават надеждите на хората. Нашата Църква се старае да не се бърка в политиката. Не учим
никого за кого да гласува, но се опитваме да обясним на хората какви трябва
да бъдат, както и какъв трябва да бъде човекът, за когото гласуват – да бъде
добър християнин, да не бъде пияница. Искаме да покажем на хората добрите и
лошите страни, а след това те сами да си решат.
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Иван Еленков

Католиците от източен
обряд сред католическите
общности и идентичности
в България
Страниците, подготвени за симпозиума, посветен на 150-ата годишнина на Католическата църква от източен обряд, проследяват развитието на историческия и културен контекст, в който се изграждат множеството различни католически общности в България, и целят да представят и откроят Църквата и
общността на източните католици сред тях.

***
И така, най-голямата устойчива група на католиците по нашите земи произлиза
от обърнатите в християнството павликяни през ХVII век.
По време на обръщането им павликяните били ясно обособена маргинална общност, несводима към никоя от обкръжаващите ги други групи нито по вероизповеданието си, нито пък според неопределената си етническа принадлежност.
За тях през това столетие била характерна неустойчивостта както на броя,
големината и местоположението на техните села, така и на религиозната им
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принадлежност. По едно и също време с началото на евангелизаторската работа на първите католически мисии имало също и опити за обръщане на павликяните в православието и исляма.
Приемането на католицизма стабилизирало общността; или казано с още няколко думи – приемането на католицизма като изместило и преобразувало традиционните вътрешнообщностни структури и йерархии, основани на живот въз
началата на павликянската ерес, направило общността по-устойчива; „обръщането” наложило Католическата църква за водещ и представителен пред имперските власти авторитет, способен да я защитава.
В официалните си известия до Рим първите католически духовници определят
новооглашените като католици. Официалната българска статистика след Освобождението ги определя като „българокатолици”. В пространството на междуобщностните контакти обаче названието на тези хора и различаването им
сред другите до началото на ХХ век продължава да бъде „павликяни” и нищо
друго. В началото на 80-те години на ХIХ век Константин Иречек ги вижда да съществуват обособени дори като самостоятелна „народност”. Приблизително по
същото време друг един наблюдател на етническите и вероизповедните групи у
нас, Г. Димитров, пише: „Българокатолиците се намират в никополско, свищовско
и най-вече в пловдивско, но ако се говори за тях (така, б.м., И. Е.) в Пловдив било
пред грък, било пред турчин, евреин и проч., всякой би помислил, че за друг някой
народ се говори, защото всички изобщо ги наричат „павликяни”.
Тази характерна затвореност и обкръжаващата ги както институционална,
така и етническа и верска враждебност установила за дълго сред тази общност католическото духовенство като краен авторитет и фактор на вътрешнообщностна интеграция. Авторитетът на духовенството обаче се установявал постепенно и за много продължително време, защото бившите еретици
трудно и бавно се поддавали на въздействия. Неопределена до късно, почти до
края на ХIХ век, останала догматичната форма на изповедание на новата за
старите павликяни вяра; даже през първата половина на ХХ век се срещали хора
от тях, които декларирали вероизповеданието си с думите „ние сме от яката
вяра”; на такива понятията католик и католичество още не били твърде прозирни. „Обръщането”, както и всяка радикална промяна, отначало си оставало
формален акт до много голяма степен; основно място в докладите на католическите духовници при служенето им из отделните енории чак до началото на ХХ
век заемат борбите с павликянските суеверия.
Те представляват извънредно интересна, а никак не рядко и крайно драматична
страница, която, за съжаление, тук няма възможност да бъде разгърната; суеверията давали повод за конфликти, които могат да се приемат като напрежения
в общността от предмодерен тип. Общата секуларизация на българското общество през ХIХ век и особено след Освобождението през 1878 г. разкрива друг
тип вътрешни противоречия, издаващи въздействието на модернизационните
импулси в българското общество върху по принцип затворената и изолирана
общност на тия „българокатолици”, както ги определяше следосвобожденската
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ни статистика.
За предизвестник на такива модерни конфликти, особено остри в Северната
епархия от началото на 90-те години на ХIХ век, може да бъде прието писаното
от небезизвестния Феликс Каниц. Той пътувал из тия места на два пъти, в началото и в края на 70-те години на това столетие. Като взема повод от видяното в селата Белене, Лъджене, Ореш и Трънчовица, във втория том на своята
забележителна книга Дунавска България и Балканът Каниц формулира базовите
аргументи на една светска либерална критика към католическото духовенство
в България и към духа на местната католическа общност. Неговите недвусмислени антиклерикални и либерални убеждения предпоставят острата му критика,
която може да бъде резюмирана в четири пункта:
1. Църковните ограничения на потребността от всеобща просвета.
2. Потискащата тежест на религията спрямо свободното развитие на човеците и правото им сами да управляват своите общества. „Светският представител на общината – пише той – не упражняваше ни най-малко влияние
върху съдбините на селото... Също като малко дете кметът целуваше с дълбок поклон края на черното расо, когато до него се приближаваше отецът...
Мислех, че се намирам в пампасите на Бразилия или Парагвай...”
Третият пункт на неговата критика се съсредоточава в обвиненията в ерозия на националното чувство. През модерните времена (за България от края
на ХIХ и началото на ХХ век) най-тежките атаки спрямо католицизма са били
съсредоточавани в него. Каниц е един от първите, който ясно формулира това
обвинение, но и българската революционна емигрантска преса тогава принася
много за неговото оформяне; аргументите от тази точка ще бъдат възпроизвеждани от българската националистична критика неизменно до средата на ХХ
век. „Римските отци – отново цитирам Феликс Каниц – се стараят да изолират
напълно своето духовно стадо от заобикалящите ги „схизматични общини”. Те
наричат православните с турското название „карагяури” („черни езичници”) и
ги смятат за намиращи се на по-ниско стъпало от останалите народи, дори и
от турците. В течение на едно столетие те напълно успяха в това отношение и се стигна до там, че на въпроса за своята националност жителите на
четирите мисионерски села винаги отговарят „Аз съм павликянин” и енергично
протестират, когато ги смесват с българите, с които те избягват всякакво
общение от страх да не би поради това след смъртта си да трябва да изпитат
мъченията на ада”.
И последният, но далеч не на последно място, пункт от критиката на Каниц е
съсредоточен, според неговите думи, върху „автентичния регистър от греховете на италианските отци”.
Разказът за посещението на същите села през лятото на 1890 г. на Димитър
Маринов е изграден върху опорните точки на антиклерикалната критика, изразена от Феликс Каниц, с една съществена нова добавка – наблюденията на известния етнограф и общественик са през оптиката на националната идеология
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от онази епоха. Десет години след него Маринов вижда основното напрежение
в общността, изразено в конфликта между учителите и духовниците за „народно духовенство и български език”, който имал, по неговото убеждение, „същи
характер каквато имаше нашата борба срещу гръцкото духовенство” – с други думи, Димитър Маринов разчита новия вътрешнообщностен конфликт сред
католиците като националноинтегративно движение. Същата е и позицията
на известния български езиковед и изследовател на този конфликт от същото
време – Александър Теодоров-Балан.
Причината да се занимавам с тази, както бе определена по-горе, антиклерикална и националистична критика спрямо католицизма и духа на общността от
края на ХIХ век, е, че нейните аргументи потвърждават съществуването на
католическите общности тогава във все още непреодолима изолация и различие,
откъдето и непримиримостта на тази критика. Това се улавя и в свидетелства
от друг характер от края на столетието, в които преживяването на вероизповедното различие е толкова непримиримо, че наблюдението на един и същ обект
от различни хора в приблизително едно и също време създава описания, комични
с диаметралната си противоположност. За Константин Иречек тогава „...павликянският тип се отличава от българския и гръцкия – те са хора дребни, лицата
им са обикновено тесни с дълги носове, почти всички чернобради и чернокоси...”;
за друг един наблюдател „...между българо-католиците се срещат доста едри,
пълни и красиви хора...”, и т.н.
В едно от пионерските изследвания върху тази общност от 1894 г., наред с
историческите документи, непосредствените наблюдения на автора, Д. Е. Такела, върху състоянието  регистрират, че възприемането на католиците като
„павликяни” по това време е присъщо на „долната класа”, докато хората от
„доброто общество” знаят определението „павликянин” за обидно и ги именуват
„българо-католици”.
Въздържанието от прозелитизъм е обща тенденция в отношението на Католическата църква в България към другите вероизповедни общности след Освобождението и важен вътрешнообщностен градивен фактор; това всъщност е и
единствената възможна алтернатива пред католицизма у нас след Освобождението в положението на католиците като вероизповедно малцинство в строго
национална държава. Въздържанието от прозелитизъм е граница в историята на
католическите епархии; по време то не е еднакво за всяка от тях и има важно
отношение за преодоляването на общностната затвореност и за очертаване
началото на тенденцията за културната общобългарска интеграция на католиците именно като католици, а не като нещо друго, и в същото време и като
българи по етническата си принадлежност. За Пловдивската епархия споменатият Такела вижда твърдото установяване на тази тенденция още преди Освобождението при архиепископ Андреа Канова, починал през 1866 г. Тази граница в
историята на общността от Северната епархия са събитията от 90-те години
на ХХ век, споменати от Маринов и Ал. Балан.
В рамките на общността на католиците, произлезли от старите павликяни,
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трябва да бъде спомената и обособената сред тях самите група на завърналите се след Освобождението от Банат в Русенската епархия и устроени в пет
села в Никополско, Оряховско и Плевенско банатски българи, потомци на някогашните бегълци от Чипровското въстание.
Като цяло маргиналността на католиците, произлезли от старите павликяни в
Северна и Южна България, най-напред се основавала на верското им различие.
Освен религиозното различие обаче изолацията се потвърждава и от принадлежността на тази група към традиционната аграрна култура. Става дума за
онази отчужденост, за онази невъзможност за включване в модернизационните
инициативи на българската държава, присъща и на нашето село изобщо, която
има в основата си рудиментарната поселищна структура, ниската грамотност,
слабата професионализация на трудовите активности, схождащата се в мащабите си поземлена собственост и близкото естество на занятията у огромното мнозинство на населението в българското общество. Тази общност на
католиците в България остава затворена и изолирана в своите землища чак до
времето на войните. Едва след Европейската война започнало активното им
приобщаване в българския обществен и културен живот.
Но освен католиците в селата, за които имаше случай вече няколко пъти да се
каже, че са най-старата и най-голямата общност сред принадлежащите към
Рим от западен, или латински обряд, и на която реално била положена в историческото си развитие Католическата църква от западен обряд тук, в отделни
големи градове из българските земи през ХIХ и ХХ век намираме друг тип католическа общност, твърде различна от верните, които се описваха до този
момент. И представянето на нейното различие ще започне с това, че много до
късно градските енории на католиците от латински обряд били съставени от
чужденци, като за ХIХ столетие голяма част от тях имали и временен статут
на пребиваване. Разрастването на католическите градски общини с българи
от западен обряд и постоянно пребиваващи в тях хора отдругаде преди Освобождението (най-вече думата тук е за Пловдив, който за целия период остава
най-ярко изразен истински градски католически център) ставало с преселване на
верни от околните села в несигурни времена, а след 1878 г. – с общите, не много
активни процеси на урбанизацията на българското общество.
Общностната интеграция и колективната идентичност на тези отличаващи
се доста една от друга вътрешни групи, немногобройни сред обкръжението
си, съществуващи затворени в своите енории, преди всичко била постигана
посредством йерархическата структура на Католическата църква от западен
обряд у нас и вярата. Тази интеграция до края на Първата световна война се
осъществява не в ширина, между общностите и групите, а „вертикално”, към
Рим, към Светия престол; в това отношение трябва да се изтъкне, че от края
на 80-те години на ХIХ век се установяват като важна практика колективните
поклоннически пътувания до Вечния град. Свързаността във вярата и в Римската църква е в основата на индивидуалната и пределната групова идентичност на принадлежащите към тези групи хора, основа на самовъзприемането
им и възприемането им от другите като „католици”, което за много дълго в
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България ще означава и изначално различни. Важна съпътстваща този процес
линия, същевременно и способстваща за преодоляване на различието, е линията,
очертаваща възсъздаването на местно католическо духовенство. Процесът за
подмяна на инородното духовенство с местно в Софийско-пловдивската епархия
започнал от края на ХIХ век; през 1916 г. почти 80 години след архиерейството
на последния епископ, роден в епархията, софийско-пловдивският викариатски
престол, бил зает наново от българин, монсеньор Викенти Пеев; процесът на
налагане на местно духовенство в Никополската (или Русенска) епархия започнал по-видимо през първата половина на ХХ столетие и през 1947 г. за нов апостолически администратор в Северна България бил избран блаженият Евгений
Босилков; уви, за твърде кратко.
През 20-те години на ХХ век се улавят първите симптоми на движение в общността за постигане и на „хоризонтална” интеграция – интеграция не само на
вътрешногрупово-верска, а и на общобългарска културна основа. Най-прякото и
ранно свидетелство за това са мирските инициативи за включване на историята на българите католици в общонационалната празничност. През 1924 г.
честването на 250-ата годишнина от смъртта на архиепископ Петър Парчевич
като един от „първите зидари на нашето общо огнище” се провело предимно в
католическите среди. През 1938 г. обаче честването на 250 годишнината от
Чипровското въстание вече е в центъра на най-широкомащабно официално държавно и общонационално празнуване в България и сред потомците на чипровските бегълци в Унгария. На тези празненства свещеникът от с. Бърдарски геран
вече представял с гордост причудливите за местната традиция народни носии
на пасомите си – завърналите се преселници банатски българи католици – като
общонационална реликва, будеща всеобщ интерес и симпатии.

***
На това място от изложението вече иде ред да бъде представена общността
на източните католици и тяхната църква, чиято 150-а годишнина е всъщност и
поводът за нашето събиране днес тук.
В развитието на процесите на духовна и политическата еманципация на българите през втората половина на ХIХ век в пределите на Османската империя
група деятели за църковна независимост и отделяне от юрисдикцията на Цариградската патриаршия стигнали до идеята за уния с Рим. Главен подбудител
на делото бил възрожденският деятел Драган Цанков. На 18/30 декември 1860 г.
стотина съмишленици, предвождани от изтъкнати представители на българското духовенство и видни миряни, се явили пред папския представител в Цариград и му връчили молба, подписана от хилядно множество; българите търсели
апостолическо покровителство за своята църковна независимост. Подписан бил
акт за присъединение към Рим, в който се формулирали две основни искания на
българското общество през Възраждането – самостоятелна църковна йерархия
и училища „според началата и системите на едно учение народно”. Към тях било
и изричното настояване за запазване непокътнат съществуващия източен църковен обряд. Тази дата се приема за началото на историята на Католическата
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църква от източен обряд сред българите. След няколко месеца, на 2 април 1861
г., в Сикстинската капела в Рим архимандрит Йосиф Соколски бил ръкоположен
за архиепископ и глава на Църквата лично от папа Пий IХ в присъствието на вис
ши духовници, влиятелни политически фигури, дипломатически представители и
делегация на присъединените към Рим българи.
Историческото развитие на Католическата църква от източен обряд може да
бъде представено в четири периода.
Първият обхваща времето от началото до средата на 60-те години на ХIХ век.
Той е най-краткият, но и най-драматичният; силата на случилото се тогава
хвърля отблясъци и сенки върху цялата история на Католическата църква от
източен обряд. Центърът на събитията от тези няколко години били усилията
да се отстои избраният път, защото много скоро на нововъздигнатата Църква
бил нанесен силен удар с отвличането на нейния духовен предводител, архиепископ Йосиф Соколски, в Русия. Отвличането било акция на руската дипломация,
бранеща единството на православието в Турция, в сътрудничество на нейни
поддръжници из българската колония в Цариград, виждащи в православието единствен залог за българското бъдеще. Ударът довел след себе си и първата тежка криза в историята на Църквата, проявена в неудържимия отлив от унията
на множеството от присъединилите се и невъзможността да бъде преодолян
сривът в йерархията на Църквата, предизвикан от отстраняването на нейния
първосвещеник.
След поредица неуспешни опити да бъде въздигнат висш йерарх, с избора, а сетне
и с ръкополагането за епископ на Рафаил Попов на 7/19 ноември 1865 г. кризата
била преодоляна. Началото на неговото управление може да бъде прието за втори период от историята на Католическата църква от източен обряд. Епископ
Попов съзнателно провеждал политика и постигнал нейния успех чрез разрива с
мирските, политическите подбуди за присъединението на българите към Рим, с
което и полага същинските основи на Католическа църква от източен обряд у
нас; поради този факт си позволявам да изразя становището, че той всъщност
може да бъде мислен като същински неин основоположник. Този период трае
до началото на Балканските войни през 1912 г. и през тези десетилетия били
извършени важни административни реформи, укрепващи Църквата и общността, назначили се първите български източни католически владици с богословско
образование и възпитание, добито в католически висши богословски училища и
университети. Те били представители на ново поколение, чиято убеденост във
вярата, образованост и енергия има основно значение за разширяване влиянието
и стабилността на структурите на Източнокатолическата църква.
Балканските войни (1912–1913 г.) и Първата световна война (1915–1918 г.), както
и непосредственото следвоенно време били време на тежки изпитания и затова
те бележат началото на трети период от историята на Католическата църква
от източен обряд, чиято горна граница съвпада с края на Втората световна
война и установяването на комунистическия режим в България. Постигнатото в
мирните довоенни десетилетия било разпиляно изцяло и Източната католичес
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ка църква се изправила след тях пред ново устрояване, което променило изцяло
насоките на дотогавашното  развитие.
Сетнините им се изразили най-остро в разпръскването на преселниците българокатолици от Тракия и Македония всред православно население в държавните
граници на Българското царство. Действията на източнокатолическото духовенство пред правителството и постоянните му усилия били насочени към това,
да бъдат заселвани съверците групово и в отделни села и да бъде подкрепено
устрояването на техните енории.
Тежки затруднения възникнали от уреждането на юридическия статут на Католическата църква от източен обряд в пределите и според законите на българската държава, уреждането на пространството на нейния диоцез, статутът
на нейното духовенство и българското му поданство, законоположенията за
въздигане на източнокатолическите храмове и пр.
През 1925 г. като апостолически делегат тук пристигнал архиепископ Джузепе
Анджело Ронкали, бъдещият „български” папа Йоан ХХIII, личност, с чието име,
усилия и дейност се свързва преодоляването на тази тежка криза. С негово съдействие бил избран авторитетен и обединяващ католиците от източен обряд
духовен глава, епископ Кирил Куртев, едно от най-ярките имена в историята за
времето на цялостното съществуване на Църквата.
Управлението на епископ Куртев дало нова посока за развитието на Източната католическа църква, различна от провежданата при неговите предходници в
довоенното време. Прозелитичното разпространение на вярата вече станало
невъзможно след Първата световна война в пределите на българската държава.
От тук епископът очертал перспективите на една нова политика на Източнокатолическата църква – да бъдат постигнати в пределите на националните граници пълнотата на административната уредба на Църквата и съвършенството
на богослужението и аскетичните практики, богатство на образователните
структури и многообразие на формите на мирска деятелност, вдъхновени от
католицизма. Това била неговата водеща линия за закрепване на Църквата в
условията след Първата световна война. Резултат на тази линия станали енориите с просветено и авторитетно свещеничество, дейността на монахинските общества на сестрите евхаристинки и сестрите кармилитки като средища
на аскетичния опит всред източните католици, поддържането на училища и
създаване на семинария, възпитаваща духовници за Католическата църква от
източен обряд, подкрепата за католическия печат, подкрепата на многобройните религиозни, просветни, благотворителни и културни мирски католически
дружества и граждански инициативи.
Историческото предание за миналото на Католическата църква от източен
обряд носи в себе си две ярко изразени травматични места на паметта, имащи
пряко отношение и към идентичността на принадлежащите към нея верни.
Първото е свързано с унията и последвалите след нея драматични събития.
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„Травмата” тук е свързана със замисленото и непостигнато „обръщане” на
всички българи към Рим, последвано от многобройни встъпвания и отстъпления.
Дали унията е успех или поражение – по това се дебатира непрестанно от 18/30
декември 1860 година насетне както вътре в общността, така и сред общобългарската публичност. Едва през 30-те години на ХХ век източните католици
постигат разрешението на този въпрос, когато датата на присъединението
им към Рим се превръща в част от техния празничен календар. По повод 75-ата
годишнина от унията през 1935 г. католическият вестник Истина публикува
статия на един от високо просветените верни, д-р Михаил Иванов, в която той
обосновава прозрението си, че отвличането на епископ Соколски е явен знак как
вярата не може да бъде предмет на политиката; как тя „не подлежи на компромиси за каквито и да били външни светски цели”. Тази мисъл всъщност изразява
основната тенденция в развитието на Католическата църква от източен обряд,
водеща началото си от епископ Рафаил Попов и основа на груповата идентичност на принадлежащите към нея – преодоляване на ранния прозелитски период
и упование на вярата, положена в основите на общността. Точно през 30-те
години на ХХ век понятието „уния” престава да бъде означение на Църквата и
общността, тогава последователно се утвърждава самоопределението им „източни католици”; сам епископ Куртев в една своя публична реч през декември
1937 г. по повод 750 години от възникването на Второто българско царство
намира понятието „униати” като непригодно да изрази духовните измерения на
тяхната общностна идентичност.

***
Четвъртият период съвпада с времето на комунизма, но както за католиците
от западен обряд, така и за източните католици комунистическият режим е
рязка граница и дълбока промяна в техния живот. И въпреки мъченичеството и
смъртта, нескончаемите преследвания и тежестта на ограниченията, въпреки
разрушителните удари върху църковната организация, през тези години свързаните със Светия престол останали общността с най-силна привързаност към
началата на своята вяра.
През май 2002 г. Св. отец Йоан Павел II посети България. Това първо в 1300-годишната история на страната посещение на римски свещеноначалник е несъмнен знак за промените в българското общество. За католиците освен духовномистериалния смисъл на съприкосновението с главата на Римокатолическата
църква на родна земя посещението на папа Йоан Павел II носи надеждата за
прояснение на погледа и мисълта за миналото и утеха на преживелите гоненията срещу Църквата през втората половина на ХХ век.
Но идването му не таи единствено послание за преодоляване на травмите от
миналото. След юбилейните тържества в началото на новото хилядолетие неговото пристигане в България има смисъла и на добро предзнаменование за
бъдещето и духът на юбилея, на който сме поканени днес, въплъщава ярко увереността в него.
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Европа, в опит да дефинира идентичността си, винаги е била изправена пред трудния избор между античността и християнството, между Атина и Иерусалим.
Кое все пак е присъщо за Европа, кое е основополагащото европейско пространство? Отговор на тези
въпроси, свързани с идентичността на Европа, известният френски философ медиевист Реми Браг намира в метафората за „римския път” – ядрото на
културния модел, който, в постоянна откритост, непрекъснато напуска своите граници, разтваряйки в
себе си все нови светове.
Реми Браг (род. 1947) е професор по антична и средновековна философия в Сорбоната, където ръководи
изследователския център „Традиция на класическата мисъл”. Едновременно с това е титуляр и на катедрата „Романо Гуардини” в Университета „ЛудвигМаксимилиан” (Мюнхен), където преподава история
на европейското християнство. Бил е гост-професор
в Университета в Бостън (САЩ). Изтъкнат познавач на средновековната арабска и
еврейска философия, както и на античната мисъл, Реми Браг е автор на множество
книги, сред които: Мъдростта на света. История на човешкия опит за всемира (La
sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, Fayard, Paris, 1999.), Законът
на Бога: философска история на един Завет (La loi de Dieu: Histoire philosophique d’une
alliance, Gallimard, Paris, 2005.), За Бога на християните и един или два други (Du Dieu des
chrétiens et d’un ou deux autres, Flammarion, 2008). Предложеният тук текст е встъпителната глава от вече превърналото се в класика негово изследване: Rémi Brague, Europe,
la voie romaine, 3e éd. revue et augmentée, Gallimard, Paris, 1999.

Реми Браг

Европа, римският път
Решим ли да говорим за Европа, е редно най-напред изясним какво разбираме под
това. В противен случай сме обречени да назоваваме с това име всичко и неговите противоположности. Така например във Франция по време на референдума
за ратификацията на Договора от Маастрихт през 1992 г. бяхме направо залети
от книги, в чиито заглавия присъстваше думата „Европа” или прилагателното
„европейски”. Най-често безскрупулни издатели се опитваха по този начин да
лепнат на каквото и да било етикет, който по онова време осигуряваше продажба на книгите. В случая, когато заглавието донякъде съответстваше на
съдържанието, в книгите най-често ставаше дума за реалности, свързани било
с индустриалните общества, било със Запада (противопоставен на „Изтока” в
икономически смисъл), било за модерността, било за нещо друго. Ала липсваше
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размисъл за това какво е Европа.
Ето защо възнамерявам да предложа тъкмо размисъл от този род. Бидейки философ по професия, принадлежа към расата на тези малко мудни хора, „на които
трябва всичко да се обяснява”, дори най-ясните неща – Битието, Благото, Държавата, Човека и някои други предполагаеми очевидности. Затова ще поставя
още в самото начало най-глупавия, сократическия въпрос „какво е...” по отношение на Европа.

Съдържание и пространство
Зададем ли този въпрос, често се питаме какъв род неща се определят като
„европейски”. Така се стига до по-дълъг или по-кратък списък с дадености, позитивни или негативни според вкуса на всеки от нас: пазарната икономика, „демокрацията”, техниката, но също и империализмът и т.н. Ето защо не би било
зле да видим дали тези явления се срещат и в други региони на земното кълбо,
които не са свързани с Европа, и тогава ще се убедим, че те се срещат там
дори по-често и на по-високо ниво, отколкото при нас. Например Съединените
щати са извършили своята революция и са еманципирали евреите си по-рано,
отколкото Франция. Днес те са може би и по-„демократични”. От своя страна, Япония е технически по-напреднала, отколкото Европа. И ето че възникват
две понятия за Европа: едното, което можем да наречем „културно”, обединява
известен брой икономически и политически факти; другото, „географското” понятие обозначава определено място на глобуса, което бихме могли да посочим
с пръст върху картата.
Това, което е „европейско”, дори и да се среща по цялата или по-голяма част на
земната повърхност, дължи обаче своето име и произход на второто понятие.
Ето защо ми се струва, че би било добре да приемем като оправна точка „геог
рафското” понятие за Европа.
Трябва да изтъкнем, че географският подход, чрез който Европа се явява като
пространство, не е отправна точка. Дори за географите името Европа е обоз
начавало в историята различни неща. Ето три последователни употреби:
а) Първият смисъл, както подсказва етимологията, вероятно семитска, е на
посоката на залязващото слънце – подобно на значението на арабската дума
Магреб, която може би е от същия корен. Не можем обаче да покажем къде е Европа, още по-малко да дефинираме нейните граници. Този смисъл е също толкова
стар, колкото и финикийската експанзия по море: за моряците, идващи от Тир
или Сидон, другият бряг на Средиземноморието е разположен на запад.
б) Вторият смисъл, който се среща у гръцките географи, е този на пространство, около което може да се плава, вътре или вън от което можем да се озовем.
По-точно, става дума за пространство, простиращо се от западния бряг на
Егейско море чак до океана. Така че в единия от двата смисъла съотнасянето
към Европа или фактът да бъдеш в Европа е само начин да се ситуира това, за
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което стана дума, без да му се придава значение и още по-малко някаква определена стойност – поне не по-голяма от значението, което ние придаваме на
факта, че живеем от страната на четните или нечетните номера на нашата
улица. Показателно е, че във втория смисъл прилагателното „европейски” не
обозначава някакво постоянно качество, а само локализация, при това променлива. Така Херодот в един пасаж, който е и най-старото позоваване на този
термин в гръцкия – а и на всички езици – използва прилагателното „европейски”
(europios), говорейки за население, обитавало някога западния бряг на Хелеспонта и установило се в Мала Азия. Той отбелязва, че те са сменили името си,
изоставяйки онова, което са имали някога, когато са били „европейци”1.
в) Третият смисъл е този на цялост, към която може да се принадлежи. Да
бъдеш европеец в случая не означава да си просто поместен в някакво пространство, а да си един от елементите, конституиращи цялото. Ето защо
покрай бляновете за възстановяването на Империята на Запада „Европа” започва да обозначава цялост от този род. Самата цялост има обаче променлива
протяжност: онова, което е било в началото Римската империя на Запада, се
разпростира дотам, че включва Иберийския полуостров и британските острови,
скандинавския свят, Централна Европа и т.н., без да заличава различията между
тези региони.
Разграничаването на тези три смисъла позволява да се избегнат видимите противоречия. Така например Аристотел поставя Атина в Европа – сиреч на запад
от Егейско море. Ала когато говори за националните характери, той разполага
гърците не в Европа, а между нея и Азия: Европа, иначе твърде хладна, създава
разпалени, но неуправляеми народи, докато Азия, която е доста знойна – мързеливци, готови да се подчинят на първия деспот; за сметка на това Гърция,
умерена по климат, е страната на свободата2.
По този начин идеята за Европа напуска сферата на географията, за да навлезе
в историята. Нещо, което на второ ниво ни дава възможност да се запитаме
за значението на въпроса „какво е това?“ по повод на Европа. Въпросът ни изправя пред методологически проблем: как да дефинираме реалност, произтичаща
от историята и географията, без да изпаднем в известен „есенциализъм” и да
го хипостазираме по неуместен начин. Още повече че дори да сме в състояние
да формулираме понятие за природните и неизменни реалности, как обаче да
действаме при реалности, произтичащи от историята, които по дефиниция са
неустойчиви и променливи? Възможно е да се прави философия на човека, на
добродетелта, на науката и т.н., защото това са устойчиви и стабилни реалности. Ала по какво една философия на Европа е по-възможна от една философия
на департамента Юр-и-Лоар? В случая аз изобщо не предпоставям някаква платонистка идея за Европа, рееща се из интелигибилното небе. Просто, за да не
се мине в другата крайност, не бих искал тази дума да се превърне в етикет,
който скрива реалности, изцяло чужди една на друга.
1

Херодот. История. VII. 73.

2

Аристотел. Физика V, 1, 224b 21 и Политика VII, 7, 1327b 20-33 и най-вече 24. – Б.а.

68

2011 / брой 1 (58)

Дихотомии
Европа такава, каквато е днес, може да се посочи на картата на света като
резултат или остатък на серия от дихотомии. Те са се осъществявали по две
оси – по оста север-юг, която отделя Изтока от Запада, и по перпендикулярната
ос, отделяща Севера от Юга. Става дума за дихотомии, датиращи от хилядолетия.
а) Първата дихотомия върви по оста север-юг. Тя разделя Запада от Изтока,
като от едната страна е средиземноморският басейн („Западът), а от другата – останалата част от света („Ориентът”)3.
Дихотомията се забелязва още когато Гърция извоюва свободата си от Персийс
ката империя в Гръко-персийските войни. И се очертава изцяло, когато елинизмът завзема целия средиземноморски басейн. Нещо, което става факт при Александър Велики и наследилите го елинистични царства. Тя се запазва и по време
на римското завоевание: от победната кампания на Помпей срещу пиратите,
приключила в 67 г. пр.Хр., чак до завоюването от Исляма4 на южните брегове на
средиземноморското морско пространство, които дотогава са неделима част
от римския свят. Ето защо онова, което римляните назовават mare nostrum, е
bahr Rum за Исляма.
Завоеванието изолира една „обитаема земя” (oikoumene) от останалия свят,
възприеман като варварски. Максималната експанзия на изток, която по времето на Александър стига до Индустан, е била преди всичко военна. Процесът на
елинизиране на Ориента обаче е бил бавен и е засягал всички градове. Присъствието на Рим в региона никога не е могло да доведе до тоталното съвпадение
на границата на елинизма с тази, която отделя римския свят от Персийската
империя. Всъщност Персия, поне при династията на Сасанидите, също търпи
културното влияние на елинизма.
Съседството на „Ориента” не e могло съответно да не доведе до известна
„ориентализация” на римския свят, който се променя под влиянието на тоталитаризма на своя партски противник5.
Тъкмо в това средиземноморско пространство в началото на нашата ера се
установява християнството, което започва да се назовава „католическо”, сиреч
вселенско.
б) След което идва и второ деление по оста изток-запад. То се извършва във
вътрешността на средиземноморския басейн, който се разполовява на две, поч3
Значението на средиземноморския басейн като обща рамка на западната история не би трябвало специално да се пояснява след задълбочените изследвания на Фернан Бродел. – Б.а.
4

Тук, както и по-нататък, следвам определена разлика в изписването, според която написаният с малка дума
ислям обозначава нагласата за подчинение, а впоследствие и религията на Мохамед, за разлика от събирателното име Ислям (с главна буква), обозначаващо цивилизацията, белязана от религията на исляма, така както
християнството се различава от Християнската цивилизация. – Б.а.
5

H.-I. Marrou, Décadence romaine ou Antiquité tardive?, Seuil, Paris, 1977, p.25.
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ти равни части: става дума за делението север-юг вследствие на мюсюлманското завоевание на изтока и юга на Средизeмноморието през VII в.6
Границите между тези две области изобщо не се претърпели промяна оттогава
чак до днес. Единствено оста изток-запад търпи леки колебания. Бихме могли
да се абстрахираме от някои временни измествания: нахлуването на араби грабители чак до Поатие7, окупацията на Сицилия от Исляма или на Палестина от
кръстоносците. Трайните граници си оставят рядкост: след XII в. се прави опит
за сдържане на Исляма, нахлуващ от Анадола (на която нейните завоеватели
отреждат днешното име на Турция), компенсиран от повторното християнско
завоевание на Иберийския полуостров, което приключва три века по-късно. Османските нашествия в Унгария и Австрия през XVI в. и XVII в. не получават
продължение. За сметка на това те оставят по-трайни следи под формата на
мюсюлмански общности в България, Босна и Албания. А Гърция трябва да чака чак
до XIX в., за да си възвърне независимостта, изгубена през XV в.
Ислямът, от своя страна, не се ограничава до средиземноморския свят. Той бързо се измъква оттам. Първо на изток, поглъщайки след VII в. Персия и Централна
Азия, а сетне и Източна Азия след завоюването на Пенджаб от Махмуд от Газна
(1021 г.). По този начин се поставя под въпрос разделението на света на Изток
и на Запад – преразпределение на пространството, което е имало големи културни последици, както ще видим по-нататък. На север и на запад съседството
с Исляма също налага отпечатък върху Християнската цивилизация – става
дума за влияния било от него самия, било от по-далечния Изток. Средновековният латински свят по този начин наследява голяма част от елинизма8. А византийският свят, бидейки в постоянна битка с Исляма, въпреки всичко се развива
в постоянна връзка с него9.
По същия начин както Ислямът отдалечава своя център на тежестта от Средиземноморието, в резултат на което халифите Абасиди преместват столицата
си от Дамаск в Багдад, така и Християнската цивилизация премества центъра
си п на север, между Лоара и Рейн. Що се отнася до Европа, областта, в която
тя наистина се ражда (в своя трети, днешен проект, различен от другите два,
описани по-горе), това е северът на Средиземноморието. Разбира се, Европа не
се ограничава дотук, защото, както знаем, тя хвърля семена в две направления:
по суша – с немската, а сетне руска експанзия – чак до Централна Азия и Сибир;
по море – след Великите географски открития, които водят до колонизирането
6

Вж. класическото изследване на H. Pirennne. Mahomet et Charlemagne (1922), in: Histoire économique de
l’Occident médiéval, DDB, Paris, 1951, p. 62-70. Историците не оспорват същественото значение на границата
между северните и южните брегове на Средиземноморието, а по-скоро значението, което белгийският историк придава на този факт. Виж дискусията във: P.E.Hubner, Bedeutung und Rolle des Islam beim Übergang vom
Alterum zum Mittelalter, Wissenschaftliche Buchgesellscaft, Darmstadt, 1968, XII-329 S. Б.а.
7
Тук бегло се спирам на последиците от битката при Поатие. Истинското прекратяване на мюсюлманската
експанзия на запад идва след провала на експедициите срещу Византия. Вж. B. Lewis. Comment l’Islam a
découvert l’Europe, Gallimard, Paris, 1990, p.10-12. – Б.а.
8

Ibid. chap.IV, p.87 sq.

9

Вж. впечатляващото изследване на G. E.von Grunebaum. Parallelism, Convergence and Influence in the Relations
of Arab and Byzantine Philosophy, Literature and Piety. Dumbarton Oaks Papers,18 (1964), p. 91-111. – Б.а.
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и заселване с европейци на двете Америки и на Океания.
Църквата също не се ограничава в „европейската” област: християнството още
преди мисионерството от Новото време към Америка, а сетне и към Африка,
още от самото си начало е африканско – чрез монофизитската Църква на Етиопия, и източно, чрез несторианите от Централна Азия и Китай, без да говорим
за християните от Изтока, живеещи под мюсюлманско господство като „закриляна” религиозна общност (dimmi) или по границата на тази общност (Армения,
Грузия).
в) Така стигаме до третото деление10. То се осъществява във вътрешността
на Християнската цивилизация, по оста север-юг. Това е схизмата между латинци и византийци, възникнала на религиозно ниво може би още от Х в., във всеки
случай през 1054 г., и политически консумирана през 1204 г. с превземането на
Константинопол от воините на IV Кръстоносен поход. Схизмата ознаменува
едно оттук насетне все по-нарастващо напрежение между католическия Запад
и православния Изток.
Разделението се извършва във вътрешността на един свят, оставащ си римски
и християнски. То приема очертанията на разделителна линия, чието начало е
още преди езическата епоха: в общи линии то съвпада с линията, която разделя
Западната империя, където латинският е езикът на администрацията, търговията и културата, от Източната империя, която дълго време е също админис
трирана на латински, но чийто основен културен език е гръцкият. След което
границата продължава на север с покръстването на славяните11. Едни от тях
избират да се присъединят към латинската страна на християнството (поляци,
чехи, хървати, словенци, словаци и т.н.), а другите – към неговата гръцка страна (българи, сърби, руснаци), както постъпват и румънците. Това разделение не
се поставя под въпрос в културен аспект чак до XVII–XVIII в., когато възникват
Църквите, присъединили се към римския Св. престол (наричани „униатски” от
техните противници), какъвто например е случаят на Украйна.
Схизмата разполовява на две това, което дотогава е останало неделимо. Делението е безспорен удар върху Европа. Едва след схизмата с Изтока думата
„католическа” приема по-различен смисъл. Църквата, обозначаваща себе чрез
това прилагателно, заема пространството, което повече или по-малко покрива
това, което днес наричаме Европа: двете половини, централна и западна, на
едно цяло, простиращо се чак до източната част на Полша и което периодът
след Втората световна война откъсна, както става ясно днес, по един напълно
изкуствен начин.
Що се отнася до православния свят (и най-вече за Русия), неговата причастност към Европа не е никак саморазбираща се нито за едната, нито за другата
10

Оскар Халецки, сам той поляк, показва колко предпазливо следва да се отнасяме към това деление. Cf.
op. cit., ch.VI: The geographical Divisions (a) Western and Eastern Europe, p.105-122. Виж още J.Szucs. Les trois
Europes. L’Harmattan, Paris, 1985, 127 p. – Б.а.

11

Една книга ми даде да разбера до каква степен не разбирам нищо от това: A. et J.Sellier. Atlas des peoples
d’Europe centrale, La Découverte, Paris, 1991, 192 p. – Б.а.
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страна12. Лозунгът „Европа от Атлантика до Урал” е лозунг на европеец от
Запада. Европейската причастност на Изтока е обект на вътрешен, но непрестанно възобновяващ се дебат между славянофилски и прозападни тенденции.
д) Едно последно деление се извършва по оста изток-запад. То е следствие на
Реформацията. Предпочитам този термин, който обозначава събитията, настъпили след 1517 г., включително множеството реформи в историята на Църквата, в това число и католическата реформа, извършена на Тридентския събор в
отговор на Реформацията. През XVI в. това деление води до обособяването на
католическа и протестантска сфера. Общо взето, Северът минава към лутеранското или калвинистко протестантство (Скандинавия, Шотландия), а Англия
избира да не направи избор заради англиканството. Югът (Испания, Португалия,
Италия) остава католически. Центърът на Европа си остава оспорван. В Германия Реформацията има силен отзвук в зони, разположени отвъд границата на
Римската империя (limes). Франция дълго време е колеблива. В Дунавска Европа
границите се установяват след известно време: голяма част от страните, минали към протестантството, биват повторно отвоювани от католицизма през
XVII в., което например има особен отзвук в Бохемия.
Това деление се извършва във вътрешността на християнската цивилизация на
Запада. И доколкото тя съвпада с Европа, то нейното съществуване не бива
поставено под въпрос. Ала заедно с Християнската цивилизация, Европа също
бива разделена.

Наранената памет
Така Европа се оказва с изранено лице, носещо белезите от рани, които имат
съществено значение. Европейците трябва да имат спомен за тези рани. Защото те изиграват двойствена роля: първо са определящи спрямо онова, което не
е Европа, и второ, те раздират отвътре Европа. Съхранената памет за тези
деления би могла да ни помогне да не изпадаме в редица обърквания.
Най-големият източник на обърквания продължава да идва от употребата на
думата „Ориент”, противопоставена на „Запада”. Ex Oriente calligo13. Всъщност
дори думите да се припокриват, античното деление между Ориента и Запада ни
най-малко не съвпада с това между римските, а сетне и християнски Изток и Запад. Нито пък още по-малко съвпада с делението, противопоставящо на Западна
Европа „Ориентът” на ориентализма – доколкото тогава Мароко е ориенталско,
а Гърция – западна – противостоене, при което биха могли да послужат старите
термини Понент и Левант. Различията, които въвеждам, ми позволяват да избегна митовете около „Ориента” като цяло, изпълнени с контраобразите на онова,
12
За резервите на Запада от епохата на Ренесанса да интегрира Русия в Европа, виж D. Hay. Europe.The
Еmergence of an Idea. Edinburgh University Press, 1957, p.123. – Б.а.
13

Светлина от Ориента (Изтока) (лат.) – Б.пр.
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спрямо което Европа се стреми да се дефинира14.
За да навлезем в детайлите, са необходими няколко припомняния:
Първото деление (противопоставянето на средиземноморския басейн на останалата част от света) няма същия статут, както по-сетнешните деления. Така
Ислямът, който е богат с различия на народи и езици, схваща себе си в своята
политико-теологическа литература като единен и „умиротворен” свят (dar assalam), който е в обща война с езичеството (dal al-harb), а според някои автори в
общо „примирие” с другите монотеизми (dar as-sulh). По същия начин православният, протестантският и католическият свят се формират във взаимна връзка
помежду си. Всяка цялост се дефинира спрямо друга цялост. Ала какво е да си
от „Ориента”? Дали Ориентът иска да е цялост? Има ли съзнание за това? В
каква степен наподобява индийския свят, заедно с всички негови производни, Тибет, Индонезия или Югоизточна Азия? Или на китайския свят с неговите сфери
на културно влияние, Япония, Корея и т.н.? „Ориентът”, схванат като цялост, не
е нищо повече от мираж или страшилище, поне по начина, по който се използва
от хората на Запада. Тъкмо това са проумели най-интелигентните сред гърците. Ето защо Платон се надсмива над делението на човечеството на гърци и
варвари, което има паралел с делението в животинското царство между човека
и останалите живи същества15.
В този смисъл съм склонен да приветствам усилието по реинтеграцията на паметта на множество различни култури, които набутваме в торбата „Ориент”,
и то за да се направи първата стъпка към реминисценцията, сиреч към съзнанието, че сме забравили16. Ала лично аз не бих рискувал да говоря за онова, което
отделя Запада от Ориента.
б) Второто деление (противопоставянето на християнския Север и мюсюлманския Юг) възпрепятства пък сливането на Християнската цивилизация с гръкоримската култура. Ислямът е също неин наследник, при това в много голяма
степен: Арабският полуостров, където той е възникнал, е бил отчасти елинизиран17, а след завоюването на Ирак и Сирия той се настанява в културна
сфера, подготвена от елинистичните монархии, а сетне и от Византия, чиито
елементи Ислямът ще възприеме в своята администрация (пощата, монетите
и т.н.)18. Би могло да се рискува с формулата: „Без Александър Велики нямаше да
14

Литературата в тази връзка е изобилна, дори прекалено. Вж. например нашумялата книга на Едуард Саид
(бълг. издание Ориентализмът. София, Кралица Маб, 1999. Превод Леонид Дуков), както и сериозния отговор
на B. Lewis. La question de l’orientalisme. in: La retour de l’Islam. Gallimard, Paris, 1985, p.291-314. А също и T.
Hentsch. L’Orient imaginaire. La vision politique occidentale de l’Est méditerranéen. Minuit, Paris, 1988, 290 p. –
Б.а.

15

Платон. Държавникът. 262 d.

16

R. P. Droit. L’oubli de l’Inde. Une amnésie philosophique, PUF, Paris, 1989, 262 p. – Б.а.

17

Вж. G.W.Bowersock. Hellenism in Late Antiquity. T. S. Jerome Lectures. Ann Arbor, Michigan,1990,ch.VI. – Б.а.

18

Струва ми се, че за сметка на това римското право е оставило много бегла следа върху мюсюлманското
право. Вж. P. Crone, Roman. Provincial and Islamic Law. The Origins of the Islamis Patronate. Cambridge University
Press, 1987, 178 p. – Б.а.
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има ислямска цивилизация!”19. Може дори да се твърди, че някои от измеренията
на ислямския свят са много по-„антични”, отколкото нашия западен свят. Един
пример: хамамът. Думата тутакси отприщва в ухото на западния човек всички звукови и обонятелни клишета, свързани с онова, което минава за „типично
арабско”. Ала какво е хамамът, ако не античните терми, забравени на Запад и
съхранени в Ориента?
в) Третото деление (противопоставянето на гръцкия, православен Изток и латинския, католически Запад) възпрепятства сливането на християнството с
определена култура или обичаи. Всъщност въпреки различието, на определено
равнище се запазват непокътнати редица общи елементи. Между двете Църкви
(ако приемем, че те наистина са две) се запазва общност на същностно ниво:
всяка Църква приема легитимността на светите тайнства на другата. А това
взаимно признаване води и до признаването на апостолското наследство на
епископите, и до легитимността на извършваните от тях служения (communio
in sacris).

Изтокът на Европа
Въпросът е да разберем в каква степен регионите, които обхваща този свят,
съответстват на културния модел на Византия. Тяхната вярност на източния
модел на християнството не води автоматично до присъствието им в лоното
на византийската цивилизация.
Тъкмо тук следва да се направи едно разграничение: самата Византия никога
не е възприемала себе си като „европейска”. Тя винаги се е възприемала като
„римска”, като продължител на Империята и Втори Рим. Едно напълно оправдано твърдение, откакто Константин Велики решава да прехвърли столицата
на империята (330 г.) Нещо повече, Византия винаги се е възприемала като
принадлежаща към Християнската цивилизация. Прехвърлянето на столицата на
Империята преди всичко е трябвало да символизира дистанциране от езичес
твото. Тук също няма никакво основание да оспорим нейната принадлежност.
За сметка на това никога в своята история Византия не е подразбирала под
„Европа” културната цялост, към която тя принадлежи. За византийците тази
дума е обозначавала преди всичко латинското Християнство. Нека дадем няколко примера: Когато Георгиос (Генадиос) Схолариос споменава латински автори,
той ги нарича Europaioi. Сред така противопоставените „европейци”, той нарежда тунизиеца св. Августин, както и „азиатците”, сред които египтянинът
св. Кирил Александрийски…20 Михаил Апостолис, грък от XV в., няколко години
след падането на Константинопол, все още прави съпоставки между Гърция и
Европа, като сравнението е в полза на първата21.
19
C.H.Becker. The Islam als Problem”(1910) in: Vom Werden und Wesen der Islamischen Welt. Islamstudien,
Quelle&Meyer, Leizpzig, t.1, 1924, p.16. Виж също работата Der Islam im Rahmen einer allgemeinen
Kulturgeschichte, ibid., която защитава принадлежността на ислямския свят към Запада. – Б.а.
20
Cf. Traité sur l’âme, 1,§6, éd. Petit,t.1, p.468 или предговорът към неговия превод на трактата De ente et
essentia, ibid.,VI, 177 sq. – Б.а.
21

B. Laourdas. Michel Apostolis, Discours sur la Grèce et Europe (en greс), in: Epeteris Etaireias Byzantinon
Spoudon, 19 (1949), p.235-244. – Б.а.
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Какво да кажем тогава за православните нации, които след падането на Константинопол (1453 г.) са имали над пет века доста бурна история? Ясно е, че
не бихме могли да ги идентифицираме чисто и просто с Византия, въпреки че
византийската връзка се отстоява дори с досадно упорство. Ала все пак би
трябвало да признаем относителното значение на византийското влияние в
страните с православна традиция. Да вземем за пример Русия. Можем да се абстрахираме от легендата, според която Москва ще бъде Третият Рим, наследник на Рим на Лациум, а сетне и на този край Босфора. Тя е възникнала в края
на XV в., за да легитимира нарастващата мощ на руските царе. Но и без нея
пътят, водещ от Византия към днешния ден, е доста криволичещ. В много отношения византийското наследство на Русия е фиктивно и показно, докато други
видими влияния, идващи примерно от Скандинавия или от монголите, напълно се
изключват от официалната историография – била тя царска или ленинистка. Ще
дам само един пример: когато Иван III превзема Новгород (1478 г.) и възвестява,
че Москва ще бъде Третият Рим, сиреч пряк наследник на Константинопол, той
въздига в сан един нов епископ – Генадий, който пък забелязва, че преводът на
Библията е непълен, и нарежда да се преведат на славянски липсващите книги.
Ала не ги превеждат от гръцкия вариант на Септуагинтата, а… от латинския
на Вулгатата22.
Доколко тогава причастността на тези нации към Европа е нещо саморазбиращо се? И то най-вече за тях самите? И откога се проявява тяхното желание за
принадлежност към Европа и позоваването на това име? Тук би следвало да се
направят безброй уговорки в зависимост от различните региони и епохи, което
аз не съм компетентен да сторя. Във всеки случай „европейскостта” на тези
региони не е подразбираща се: евреите в България в началото на ХХ в. бленуват
Австро-Унгария като „Европа”23. И дори днес, щом някой атинянин заминава за
Париж или Рим, той казва, че „отива в Европа” (stin Evropi). В случая не правя
опит да изключа от Европа страните с православна традиция, нито пък да
ги подложа на някакъв вид отказ. Ала не би трябвало механично те да бъдат
анексирани към някаква цялост, към която не се чувстват причастни. Непринадлежността към „Европа” в никакъв случай не ги отхвърля във външния мрак
на варварството. Аз ни най-малко не отъждествявам „Европа” с цивилизования
свят… И да бъдеш извън нея изобщо не означава да си по-нисш от нея.
Ето защо констатацията за евентуалната „външност” на тези страни спрямо
Европа е единствено факт от културната история и няма нищо общо със съв
ременните проблеми от икономическо, политическо и стратегическо естество
и т.н., по които аз не притежавам никаква компетенция, за да се произнасям по
какъвто и да било начин. И най-малкото: докъде следва да се разпрострат границите на така наречената Европейска (икономическа) общност спрямо бившите
източни страни – в това число Турция; трябва или не в нея да попаднат народи,
гравитирали около СССР, чието нещастие, нека припомним, изобщо не се дължи
22

Дължа този детайл на приятелската подкрепа на Ив Аман от Университета Париж Х Нантер. – Б.а.

23

Виж мемоарите на Елиас Канети Die gerette Zunge. Geschichte einer Jugend (бълг.издание – Спасеният език.
Леге артис, 2008, превод Елисавета Кузманова) и Die Fackel im Ohr. Lebensgeschihte 1921–1931 (Факел в
ухото., НК, 1983, превод Елисавета Кузманова).
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на „славянската душа”, а на една идеология с европейски произход…

Европейска идентичност?
Изложените дотук размисли изобщо не произтичат само от историята и геог
рафията, а имат по-широк обхват. Те позволяват един по-задълбочен размисъл
върху Европа и най-вече върху присъщото за самата нея. Ето защо започнах с
баналната разлика между две понятия за Европа: Европа като място и Европа
като съдържание. Европа като място е пространство, което се опитах да очертая в серия от дихотомии, за които е повече от ясно, че произтичат от една
интелектуална или духовна география. Европа като съдържание е съвкупност
от исторически разпознаваеми факти, случили се във вътрешността на това
място. Тези събития могат да са спорадични или да покриват дълги периоди, но
те винаги са придавали физиономията на онова, което определяме като „европейско”. Понякога използваме този термин, за да обозначим население или културни промени, случили се или все още случващи се извън границите на Европа.
Ала го използваме само за реалности, чийто източник е във вътрешността на
европейското пространство. Европа като място предхожда следователно Европа като съдържание.
Един пример ще ми помогне да изясня тази разлика. Говорят за „европейски науки” (Хусерл), за „европейска техника” и дори за „западна метафизика” (Хайдегер) – което също означава „европейска”. Обозначените по този начин културни
реалности не се ограничават с европейското пространство нито по своя произход, нито по сетнешната си експанзия. Науката като цяло възниква както в
Европа, така и другаде, например в Китай. А пък онова, което Европа е усвоила
най-вече като математика и философия, е било най-напред гръцко, а после – арабско. Математическата физика обаче възниква в Европа и нейната революция се
свързва най-вече с името на Галилей. Вследствие на нея се стига до развитие
на техниката и индустриалното машиностроене. По същия начин демокрацията
е възникнала в Гърция. Ала едва във вътрешността на европейското пространство тя получава прогресивно развитие, отменило привилегиите, с които дотогава се е ползвал ограничен елит от граждани и се премахва изключването, на
което са били подложени робите и жените. Би могло да се твърди същото и за
Просвещението, поне в неговата модерна форма.
Споменатите явления, във всеки случай, възникват във вътрешността на едно
пространство, съществувало далеч преди тях. Нещо повече, можем да се запитаме дали тяхната поява не е в трайна връзка с онова, което дефинира Европа,
отделяйки я от „другите” За да си отговорим, преди всичко е необходимо да
знаем какво е Европа и къде е Европа, за да сме в състояние да направим равносметка на нейната история.
Така можем да поставим класическия въпрос за идентичността. Обикновено се
питаме: кои сме ние? И ни отговарят: гърци или римляни или евреи или християни. Или в някакъв смисъл по малко от всичко. Биха могли да се дадат всички тези
отговори и никой от тях не е неверен. В случая аз не предлагам друго, освен да
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се опитаме да въведем малко ред. Въз основата на каква подредба? Най-логично
на пръв поглед е да си зададем следния въпрос: кое ни е присъщо? Със сигурност
не и човечеството като цяло, заедно с всичко онова, което го дефинира: „варварският” Ориент и елинизираният Запад са също част от него. Не можем да
претендираме и за елинизма: мюсюлманският свят и Византия са също негови
наследници. Нито пък за юдаизма, който още по-рано присъства отвъд границите на Средиземноморието. Нито пък за християнството, което християнският
Изток също изповядва.
Има обаче един факт, исторически толкова значим, че си струва тук да бъде
споменат: Християнската цивилизация не е схващала себе си, нито е била възприемана от другите цивилизации като гръцка или юдейска, а преди всичко като
римска. Самите гърци, още от византийската епоха, са се възприемали като
римляни и дори и днес продължават да определят езика, който говорят като ромейски. Мюсюлманският свят назовава византийците през гръцкия или сирийски
език като „руми”, а Отоманската империя нарича „Румелия” онова, което ние
наричаме европейска Турция.
Европа, разбрана в най-тесен смисъл, има само една черта, която тя единствена притежава, за която само тя може да претендира и която никой не  оспорва.
Това е „римското”. Или по-точно латинското. „Римското” все пак се е оспорвало
от Византия, в качеството  на продължител на римската империя на Изтока и
на „Втори Рим”, а сетне и от Москва, която също е имала претенциите да носи
титлата „Трети Рим”. То е било оспорвано дори от Османската империя, доколкото султанът в Истанбул е претендирал да носи титлата „султан на Рим”,
за да личи приемствеността с победените императори на Константинопол. Ала
никой друг освен Европа не е пожелал „латинското”.
Превод от френски: Тони Николов
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Сър Стивън Рънсиман (1903–2000) е британски историк на Средновековието. Започва
академичната си кариера в колежа „Тринити”
в Кеймбридж, но през 1938 г. решава да напусне и се отдава на пътешествия и творчество. В началото на Втората световна
война работи като пресаташе в британското посолство в София и Кайро, след това е
преподавател по история на Византия в Университета в Истанбул. В края на 40-те години ръководи Британския съвет в Атина, а
от 1960 до 1975 г. – Британския археологически институт в Анкара. Неговият най-известен труд е тритомната История на кръстоносните походи (History of the crusades, vol.
1–3, 1951, 1952, 1954). Сред другите му по-известни книги са История на Първото българско царство (The First Bulgarian Empire, 1930),
Падането на Константинопол през 1453 г.
(The Fall of Constantinople, 1453. 1965), Сицилианската вечерня (The Sicilian Vespers. 1958).
Преведената тук статия Greece and the later
crusades е лекция, изнесена в Монемвасия на
31 юли 1982 г. и публикувана в периодичното
издание на библиотека „Генадиус” New Griffon,
Editor Haris A. Kalligas, Атина, 2002 г.

Стивън Рънсиман

Гърция и късните
кръстоносни походи
Историята на Четвъртия кръстоносен поход е обвита в противоречия. Историците и до днес спорят дали отклоняването на похода към Константинопол, неговото превземане и разграбване и установяването там на Латинската империя
са резултат от добре обмислен план от страна на Венеция, както и на определени водачи на похода – или са следствие от поредица исторически случайности.
Може би най-правилно е да кажем, че венецианците са искали да установят
благосклонно настроено към търговските им интереси управление в Константинопол, както и че кръстоносците са били убедени, че едно благоразположено
правителство там би било от полза за цялото кръстоносно движение, тъй като
смятали, че неговите провали се дължат най-вече на двуличното отношение на
византийците. След това поредица от непредвидени обстоятелства, дължащи
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се на неспособността на различни представители на императорската династия
на Ангелите, водят до трагичното падане на великия град и подялбата му между
Венеция и латинския император.
Каквито и да са били причините за Четвъртия кръстоносен поход, резултатът
от него представлява повратна точка в историята на Византия. Империята
вече не можела да играе ролята на християнска крепост срещу исляма. Латинското завоевание било непълно, а византийците в изгнание, заети с установяването на стабилно правителство и нетърпеливи да възвърнат столицата си,
пренебрегнали източната си граница. Една силна Византия би могла да се възползва от проблемите на малоазийските турци в средата на ХIII век, когато те
са сериозно притиснати от монголската инвазия, за да си възвърне доста загубени територии. Но воюващата империя, установила се в Никея, независимо от
това колко способни били нейните управници, не била в състояние да предприеме
офанзива на изток. Когато Константинопол бил превзет отново, а опитите на
Запада да си го върне – отблъснати, вече било твърде късно. Османските турци
набират сила, а Византийската империя вече била само една от многото източноевропейски държави, редица от които по-големи и по-богати от самата нея.
Но Четвъртият кръстоносен поход бил повратна точка и в историята на цялото кръстоносно движение. До този момент походите били насочени срещу
неверниците мюсюлмани и с изключение на Реконкистата на Иберийския полуостров (където била първоначално осъществена идеята за Свещената война),
тяхна основна цел било възстановяването на християнската власт над найсветите за християните места и поддържането на пътя към тях отворен за
поклонниците. Кръстоносците от първите походи осъзнавали, че се нуждаят от
съдействието на Византия. За да достигнат до Светите земи, техните армии
трябвало да прекосят византийските територии; кръстоносците, установили
се на Изток, също продължавали да съзнават важността от съюза с Византия.
Но кръстоносците така и не разбирали, че основната задача и интерес на византийския император била да консолидира собствените си владения, а не да
се впуска в авантюри още п на изток, дори и да се отнасял със симпатия към
тяхната кауза. Западноевропейците отдавна изпитвали към гърците подозрителност и неприязън, а към това се добавил и отказът на Гръцката църква да
изостави традициите си и да се подчини на властта на Римския понтифекс.
Гърците били схизматици и на тях не можело да се има доверие. От гледна точка на западноевропейците най-доброто решение било да установят власт над
Византия. Следователно Четвъртият кръстоносен поход – в техните очи – бил
както политически, така и морално оправдан. Но в действителност независимо
от мотивите за него той бил, политически и стратегически, катастрофална
грешка.
През последните десетилетия на дванадесети век Византия била отслабена.
Амбициозните планове на император Мануил I изтощили империята; тежкото
му поражение от турците при Мириокефалон през 1176 г. временно унищожило
византийската армия като боеспособна сила, а смъртта му била последвана от
династични проблеми, довели на власт некомпетентните императори от динас-
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тията на Ангелите – всичко това, взето заедно, дало възможност на турците
да се установят толкова стабилно в Мала Азия, че пътят на християнските
армии до Сирия по суша станал невъзможен. Фридрих Барбароса, предводител на
най-голямата кръстоносна войска в историята, успял да си проправи път през
1190 г., но след внезапната му смърт армията му се разпаднала. Следващите
армии трябвало да пътуват по море и затова контролът над Константинопол
бил за тях без стратегическо значение.
Но имало и една още по-сериозна последица за цялото кръстоносно движение.
Независимо какво е било мнението на папа Инокентий III за моралните принципи
на Четвъртия кръстоносен поход, щом като Византия и нейното схизматично
население попаднали под контрола на Запада и на Римската църква, поддържането на този контрол се превърнало за папството във въпрос не само на
престиж, но и на религиозно задължение. Да се сражаваш срещу схизматиците
гърци станало също толкова свещена задача, колкото да се сражаваш срещу
неверниците още п на изток. Това носело същите духовни награди. В резултат
всеки набожен, а и амбициозен рицар вече нямало нужда да предприема трудно
пътешествие към Палестина, за да се бие там в условията на жесток климат
срещу безмилостен враг. Той можел да получи същата духовна награда, като
предприеме по-кратко пътуване до приятните гръцки земи, където врагът бил
дезорганизиран и примирен. Установяването на господство там било доста полесно и примамливо. Красноречив пример за това бил случаят с Жофроа дьо
Вилардуен, който щял да стане владетел на Ахейското княжество. Той закъснял
за Четвъртия кръстоносен поход и отплавал директно за Сирия. Но като пристигнал там, чул за останалите гръцки земи, които можело да бъдат придобити.
И така, незабавно изоставил мисълта да се бие срещу неверниците и поел обратно да прави кариера в Пелопонес.
Вярно е, че през тринадесети век все още имало кръстоносци „от стария вид”,
които чувствали за свое задължение борбата с неверниците в Светите места.
Но никога повече там нямало да има такава масирана кампания. Обсадените
жители на презморските територии1, франкските земи в Сирия и Палестина,
видели как хора и пари, вместо да бъдат използвани в тяхна помощ, трябвало да
подкрепят разклатената латинска империя Романия или да градят удобна кариера на гърба на гърците. Папските власти дори окуражавали това. През 1239 г.
папа Григорий IX направил всичко възможно, за да убеди граф Ричард Корнуолски
да отклони събраните за военна експедиция в Палестина пари за поход срещу
никейските гърци. Папа Инокентий III вече бил разширил обхвата на Свещената
война, която сега включвала и войните срещу еретиците катари в Южна Франция. Последвалата експанзия срещу гърците шокирала мнозина благочестиви
католици. Наскоро след Четвъртия кръстоносен поход монахът Ги дьо Провен в
своята сатира Библията (La Bible) попитал многозначително защо сега походите са насочени срещу гърците. От чиста алчност, отговорил. Трубадурът Гилем
Фигейра, който като южняк французин и вероятно – еретик, изразил недовол1
Презморски територии (от фр. outre-mer) – общо название, дадено на кръстоносните държави, основани
след Първия кръстоносен поход: графство Едеса, княжество Антиохия, графство Триполи и най-вече Йерусалимското кралство – Б.пр.
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ство от кръстоносния поход срещу албигойците, описал това време в една поема така: „О, Рим, ти малко навреди на сарацините, но посече гърци и латинци”.
Възмущението на истинските кръстоносци щяло да нарасне още повече, когато
папството започнало да проповядва Свещена война срещу политическите врагове на Запада. Това било последното падение на Свещената война и провалът
на папските войни в Европа след въстанието, известно като Сицилианската
вечерня, е последван от провала на грандиозната концепция за универсалното
върховенство на папството. С него залязло и кръстоносното движение.
Все пак то залязло бавно. Докато кръстоносците се държали на сирийска земя,
тоест до падането на Акра през 1291 г., периодично били изпращани експедиции
на Изток за борба с неверниците, всичките неуспешни, с изключение на кръстоносния поход на отлъчения император Фридрих II, който успял без бой временно
да възстанови Йерусалимското кралство. Дори след падането на Акра все още
имало кръстоносци, нетърпеливи да се бият срещу неверниците, като Пиер I,
крал на Кипър, чиято експедиция срещу Александрия през 1365 г. навредила много
повече на християнските търговски интереси, отколкото на мюсюлманската
мощ. Някои по-далновидни кръстоносци видели, че най-опасните врагове за християните били малоазийските турци; експедициите срещу турците обаче като
цяло били неуспешни, с изключение на съюзническата кампания през 1344 г., довела до превземането на гр. Смирна.
Латинците, които превзели Константинопол, скоро осъзнали, че тази им придобивка не била от голяма полза за кръстоносното движение. Установената от
тях Латинска империя преживяла безрадостно около половин век. Още преди византийците да си върнат Града през 1261 г., венецианците, които винаги са били
прагматични, вече били преценили, че не си струва да го защитават. (Генуезците,
които били дори още по-прагматични, видели предимствата на черноморската
търговия и далновидно се съюзили с гърците.) Но загубата на Константинопол
била удар по латинската гордост; и възстановяването на Латинската империя
се превърнало в дълг за всеки благочестив западен владетел. Но това не се
отнася за Гърция. От практическа гледна точка изглеждало, че от съществено
значение е да бъда установен контрол върху гръцките пристанища на континента и на островите, особено сега, когато походите до Леванта2 трябвало да се
извършват по море и главният мюсюлмански враг се укрепил в Мала Азия. Това
било причината за окупацията на Родос от хоспиталиерите през 1308 г. Може
дори да се твърди, че гърците в Гърция също са спечелили от контрола на военните рицари върху това ключово място, като опора срещу турците.
В очите на Запада Гърция заемала централно място за продължаването на кръстоносното движение. Гърците били схизматици и затова не можело да им се
има доверие; следователно да окупираш земите им и да се биеш срещу тях,
ако се съпротивляват, било благочестив дълг. Венеция, както обикновено, заела
прагматична позиция. При подялбата на териториите, подготвена и подписана
от Кръстоносния алианс през 1204 г. – подялба, която оптимистично обхваща2

Левант или Леванта (фр. levant) – условно означение, използвано през Средновековието за обозначаване
на Източното Средиземноморие заедно с крайбрежните области и Светите места – Б.пр.
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ла далеч по-големи територии, отколкото всъщност били завладени – Венеция
поискала много повече, отколкото възнамерявала да окупира, включително цяла
западна Гърция и по-голямата част от Пелопонес. Това станало, за да може тя
да узакони претенциите си върху цялата тази територия, ако по-късно намери за необходимо да я завземе. В действителност тя окупирала само Корони и
Метони и остров Крит, а по-късно и Навплио – всички те разполагали с пристанища, които щели да бъдат стратегически важни както за търговия, така и за
война. Но тя насърчавала своите по-знатни граждани да установят господство
по гръцките земи, както направили и генуезците независимо от съюза си с Византия. Останалите благородници, които придобили земи в Гърция, били почти
единствено французи или бургундци, като най-известните от тях били Вилардуен в Пелопонес и Дьо ла Рош в Тива и Атина.
Не е тук мястото да се опитваме да правим резюме на сложната история на
франкските владения в Гърция. Важно е обаче да помним, че всеки франкски благородник в Гърция вярвал, че по някакъв начин чрез присъствието си помага на
благородната кауза на кръстоносните походи срещу неверниците, и ако показвал
нетолерантност към православните, то е, защото вярвал, че те не само са изпаднали в религиозна заблуда, понеже не приемат папата за наместник на Бога,
а и са ненадеждни съюзници във великото кръстоносно движение. До известна
степен, според своите разбирания, франкските благородници имали право. Още
от времето на Първия кръстоносен поход между Византия и западните християни имало недоразумение относно целите и методите на кръстоносните походи. За Запада движещият мотив бил повторното отваряне на поклонническите
маршрути до Светите места, както и подсигуряването на поклонничеството
чрез християнското владение над Светата земя. А целта на Византия била да
изтика турците от Мала Азия. Императорът имал далеч по-слаб интерес към
териториите, които се намирали извън историческите граници на империята.
По времето на Първия кръстоносен поход той навярно би се задоволил напълно
Палестина да остане под властта на толерантните египетски халифи Фатимиди, които го приемали за покровител на православните в своите владения – и
наистина, православните в латинските владения скоро щели да разберат, че
халифите са се отнасяли към тях по-добре, отколкото франкските владетели.
По същия начин православните били по-толерантни към исляма и доста поосведомени за него, отколкото западняците, които с ужас установили, че в
Константинопол имало джамия, използвана от търговците мюсюлмани, както
и от мюсюлманските наемници и военнопленници. Колкото до методите, византийците се доверявали повече на дипломацията, в която били вещи. Те били готови на всичко, за да избегнат една война, за която смятали, че ще бъде скъпа,
разрушителна и твърде рискована. Знаели как да настройват един мюсюлмански
владетел срещу друг, дори и това да включвало даване на подкуп и в очите на
западняците да било некоректен жест на приятелство спрямо един неверник.
Хората на Запад възвеличавали войната и макар кръстоносците, установили се
в Сирия и Палестина, да осъзнали скоро целесъобразността или по-скоро нуждата от подобен дипломатически подход, всяка нова вълна кръстоносци от Запад
идвала единствено за да се бие с неверниците и се ужасявала при всяка мисъл
за временни жестове на приятелство с мюсюлманин – непримиримост, която
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била главната причина за елиминирането на кръстоносните държави. Православните неизбежно изглеждали неблагонадеждни в очите на тези кръстоносци.
Положението се усложнявало и от схизмата. Православните били както нечестиви, така и неблагонадеждни. Да бъдат приведени в лоното на Рим се приемало като благочестив дълг. Средностатистическият западняк смятал, че това
може да стане само чрез сила. Но имало и други, които се надявали, че православните власти, в лицето на византийския император, могат да бъдат убедени
да се подчинят и покорят на Рим. Използването на заплахи било приемливо, но
прилагането на сила следвало да се избягва. Папа Григорий Х (1271–1276), който
бил наистина загрижен за съдбата на кръстоносците на Изток, предпочитал
този подход и постигнал религиозно-дипломатически триумф, когато убедил император Михаил VIII да изпрати делегати на Събора в Лион, които заявили неговата покорност към Рим. Но Михаил скоро установил, че не може да разчита на
подкрепата на народа за това свое начинание.
Почти всички франкски владетели в Гърция заели твърда позиция към православието. Гръцката йерархия била заменена от латинска, чиито представители се
опитали да наложат римските ритуали. Само някои по-далновидни владетели,
като например фамилията Вилардуен, се опитали да ограничат тази ревност и
позволили на гръцките си поданици да запазят свещениците и литургията си –
стига тези свещеници да приемали номиналната власт на висшата латинска
йерархия. Но е съмнително дали някой от тези владетели би се отнесъл благосклонно към подчинението на цялата Константинополска църква на Рим. Защото
това най-вероятно би означавало гръцката йерархия да бъде възстановена навсякъде – макар и да признаела върховенството на папата, тази йерархия щяла
да си остане гръцка. Папа Григорий X, със своята ревност за поход на Изток
и копнежа си за мирен съюз между Църквите, не се ползвал с популярност сред
франкските владетели. Той бил особено ненавиждан от най-активния поборник
за латинската кауза в края на тринадесети век – Шарл д’Анжу, най-младия брат
на св. Луи, крал на Франция.
През 1265 г., с благословията на папата и материалната помощ на гвелфите,
папските поддръжници в Италия, Шарл завладял Неаполитанското кралство и
Сицилия от крал Манфред Хохенщауфен, а целта му била създаването на Средиземноморска империя. Той бил мъж с неизчерпаема енергия и големи административни способности, безмилостен и лишен от хуманност, но според собствената
си преценка, бил истински благочестив и се смятал за воин на Бога, сражаващ
се с неверниците и схизматиците. Смятал завоевателните си амбиции за оправдани, понеже служели на Божието дело. Но все пак сметнал за по-целесъобразно да се сражава срещу схизматиците, отколкото срещу неверниците.
Желаел да възстанови Латинската империя в Константинопол и да постави на
престола  претендента Бодуен II, чиято дъщеря и наследница била женена за
един от синовете му, докато другият му син се оженил за наследницата на рода
Вилардуен, като брачният договор му предоставял права над наследството .
Папа Григорий Х, който (както вече споменах) предпочитал по-скоро да обърне
византийците във вярата, отколкото да ги завладява, се опитал да накара Шарл
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да насочи вниманието си към кръстоносците на Изток, като му помогнал да откупи правата върху йерусалимския трон от една възрастна неомъжена принцеса,
чиито собствени права над него били твърде съмнителни; така за кратко той
установил властта си в Акра, столицата на отмиращото царство. Но така и не
предприел някакви действия срещу неверниците на Изток. Единственият кръстоносен поход, в който взел участие, бил този на брат му, св. Луи, през 1270 г.
Св. Луи възнамерявал да отиде в Палестина, но Шарл убедил брат си да се насочи, с негова помощ, срещу дружелюбния и толерантен емир на Тунис. Това не
било успешен ход. Св. Луи умрял по време на похода и въпреки че Шарл получил от
емира голямо и солидно обезщетение, за да си отиде, неговият флот пострадал
сериозно от буря на път към дома.
Необходимо е да се спра за малко върху Шарл д’Анжу, тъй като той представлявал най-голямата заплаха за гърците, породена от този неокръстоносен дух,
който зовял за поход срещу схизматиците, смятан за необходима стъпка преди
същинския кръстоносен поход – този срещу неверниците, най-общо казано. Малко преди завладяването на Неапол от Шарл Византия започнала да възстановява
властта си в Пелопонес, като придобила трите големи крепости – Мистра, Майна и историческия град Монемвасия, в резултат на една битка, проведена далеч
оттук – в Пелагония, Македония, довела до пленяването от византийците на
владетеля на Ахея Гийом II дьо Вилардуен – предрешен, той се скрил в една копа
сено, но бил разпознат по всеизвестните му зъби. А цената за освобождаването
му била преотстъпването на крепостта. Скоро Византия установила контрол
над областта Лакония, а новата мощ на схизматиците, макар и незначителна,
разтревожила латинците, както тези на гръцките острови, така и онези на Запад, и Шарл се вживял в ролята на техен защитник. Той не си направил сериозния
труд да нападне гърците в Лакония. Преценил, че ако превземе Константинопол,
провинциите ще се предадат без съпротива. Използвал ресурсите на своето
кралство – южна Италия и Сицилия по това време все още процъфтявали – за
да създаде силна армия и голям флот. Подсигурил си съюза с Венеция и обещание за изпращане на венециански кораби. Получил и благословията на папата.
Наистина, имал врагове на Запад – антипапски настроените гибелински градове
в Италия, но те, с изключение на Генуа, били сразени. Все още имало живи членове на фамилията Хохенщауфен, включително дъщерята на Манфред, Констанс,
понастоящем кралица на Арагон. Но той не смятал, че Арагон би се осмелил да
оспорва властта му. Нищо не можело да попречи на неговия дълг на кръстоносец
да върне Константинопол на латинците.
Първата планирана от него експедиция била пренасочена в подкрепа на кръстоносния поход на неговия свят брат, но там армията му била опустошена от
болести, а флотът му – (както вече споменах) застигнат от буря. По-късно,
когато отново бил готов за поход, експедицията била забранена от папа Григорий Х, тъй като Михаил VIII се бил подчинил на папството. Но след смъртта на
Григорий и неуспеха на император Михаил да накара народа си да приеме унията,
папството се върнало към предишната си политика и дало пълна подкрепа на
Шарл. Подготовката за големия поход срещу Константинопол траяла до края на
1281 г.; експедицията трябвало да се осъществи през следващата пролет.
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Не разполагам с време, за да се впусна в подробности за мащабния международен заговор, който трябвало да спаси Константинопол. Мога само да отбележа,
че негов организатор бил един неаполитански лекар, Йоан от Прокида, служил
на знатни мъже от всички фракции, но който бил верен на Хохенщауфен и бил
назначен за канцлер на крал Педро Арагонски и съпругата му – Констанс Хохенщауфен. По-късно една легенда описва как той обиколил под прикритие Средиземноморието, за да събира съюзници срещу Шарл д’Анжу. Понеже бил около
седемдесетте и през тези години подписвал документи в Барселона, едва ли е
пътувал надалеч. Но със сигурност е имал надеждни агенти. Тайните на това
грандиозно съзаклятие и до днес не са напълно разкрити. Знаем, че Йоан се
намирал в тясна връзка с император Михаил VIII, който отчаяно се страхувал
от експедицията на Шарл, както и че заговорът бил финансиран с византийско
злато. Йоан поддържал контакт с генуезците, които ненавиждали Шарл; ползвал
се и с доверието на арагонския двор. И той, както и Михаил изглежда са осъзнавали, че слабото място на Шарл е остров Сицилия. Сицилианците винаги са били
недоволни от управлението на Шарл и той ги държал в подчинение чрез френски
военни гарнизони – хора от френските му владения, на които можел да се довери,
но които били ненавиждани от жителите на острова.
В началото на 1282 г. огромната армада на Шарл се събрала на сицилианското
пристанище Месина, готова да отплава през април към Константинопол. На
Светли понеделник – 30 март, преди седемстотин години, когато тълпата се
събрала пред църквата за вечернята, непристойното поведение на един френски
сержант към омъжена сицилианка дало повод за избухването на бунт, довел до
избиването на французите. В рамките на една седмица французите от целия
остров, с изключение на Месина, били избити или избягали; а и тя не след дълго паднала в ръцете на въстаниците. Флотът на Шарл бил отчасти разрушен,
отчасти разпръснат, а той самият скоро се озовал въвлечен във война срещу
Арагон и Генуа, която продължила до края на живота му. Походът срещу Константинопол трябвало да бъде отложен за неопределено време.
Това клане, останало в историята като Сицилианската вечерня, имало огромно
значение за историята на средиземноморския свят и най-вече за историята на
гърците – и за историята на елинизма. То осуетило последния опит за организиране на поход срещу православните на Изток. По-късните идеолози на кръстоносните походи продължили да говорят за необходимостта от привеждането
на гърците под латинско господство. Когато френският крал Филип IV обмислял
възможността да се отправи на кръстоносен поход на Изток, неговите съветници му казали, че първо трябва да подчини гърците. Всъщност той никога
не е имал намерение за истински кръстоносен поход. Повечето теоретици се
ограничавали с твърдението, че обръщането на гърците трябвало да бъде пос
тигнато по мирен път. Византия била оставена на мира и гърците в Пелопонес
срещнали само локална съпротива при възстановяването на контрола си върху
целия полуостров.
Някои западни историци възразяват, че ако в Константинопол е била създадена
силна латинска държава, то тя би била способна да предотврати турското на-
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шествие в Европа. Но могла ли е да бъде създадена там силна латинска държава? Историята на Латинската империя през първите десетилетия на тринадесети век почти не подкрепя такова становище. Могла ли е Средиземноморската
империя на Шарл д’Анжу да бъде по-ефикасна? Аз лично се съмнявам. Тя щеше да
бъде ненавиждана от своите поданици и съседи, а и нямаше да може да разчита
на стабилна подкрепа от Запада, което е необходимо условие за съществуването . Националните кралства, възникнали на Запад, се интересували главно
от установяването и разширяването на собствените си граници. Те не се интересували от Източна Европа, дори и когато турците се превърнали в реална
заплаха за цяла Европа. Италианските търговски градове, които имали интереси
на Изток, разглеждали нещата единствено през призмата на бързата печалба.
И така гръцкият свят бил смъртоносно ранен.
Думата „кръстоносен поход” днес има благородно значение. Използва се за опи
сание на смела борба за праведна кауза. Истинската история на големите кръстоносни походи на Изток обаче опровергава тази интерпретация. Наистина,
кръстоносците вярвали, че изпълняват Божията воля, но те се отличавали с
невежество, нетолерантност и варварство. Потеглили, за да спасят християнството, но за християните на Изток донесли само беди. Може да се каже, че
Византия била облагодетелствана от Първия кръстоносен поход, който действително помогнал на императора да си възвърне голяма част от Мала Азия – побързо, отколкото би могъл да го направи сам. Възможно е също така да се твърди, че наличието на кръстоносни държави на Изток послужило за отклоняване
вниманието на мюсюлманите от Константинопол. Но Вторият и Третият поход
не направили нищо за Византия, освен че посели смут и омраза, а Четвъртият
кръстоносен поход нанесъл на империята рана, пълното възстановяване от която се оказало невъзможно. Вярно е, че повече не е имало кръстоносни походи,
насочени пряко срещу гърците, понеже Сицилианската вечерня предотвратила
онова, което било замислено да бъде подобие на Четвъртия кръстоносен поход.
Въпреки че религиозните власти обещали на хората от Запада, сражаващи се
срещу православието, същите духовните награди като на онези, които се сражават срещу неверниците, в самата Гърция отношенията между западните
благородници и техните гръцки съседи не винаги били лоши. Имало е социални
контакти, имало е и много смесени бракове. Но на заден план винаги стояла
враждебността, посята и насърчавана от религиозните власти – неприязън,
която усещали особено силно новодошлите от Запад, неприязън, която станала
част от духа на късните кръстоносни походи. Затова за мен „кръстоносен поход” е мръсна дума.
Превод от английски: Йова Георгиева-Стамболова
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Михаил Шиндаров

Вси светии...
„Светостта не е възвишена...
Жорж Бернанос
Вси светии... Живели някога и живеещи някъде; прочути и неизвестни; почитани
и неподозирани; светии, на чиито молитви се надяват и по чиито молитви се появяват надежди; царе и юродиви; отшелници и патриарси на родове; безсребреници и данъчни инспектори като митаря евангелист Матей. Какво обединява
тази разнолика армия? Какво ги свързва във вечността и под слънцето?
Знаем за Божия дух, който живее в тях; знаем, че са Божие присъствие между
нас и че сами присъстват на Вечния събор. Знаем, че Божиите лица надничат
през човешките им очи със същата всеотдайност, с която споделят взаимно
всичко свое. Единосъщието на Бога Троица не повтаря нищо в лицата. Само
прави личностите видими една в друга. Това, което съединява светците с Бога,
ги свързва и помежду им – също така неразделно и неслято. Онова, което ги
различава един от друг, придава нови лица на светостта. Божието присъствие
дава онова лице, което не достига на многообразието. Него разпознаваме в лицата им и го наричаме дух. Светиите са човешки лица, станали изцяло личнос
ти; някои от нас, успели да бъдат напълно себе си – това, което са били винаги
в Божиите очи. Осиновени лица на Светата Троица. Новородени по съгласие и
приемане богове. Очакват от тях да могат всичко каквото пожелаят. Всъщност
желаят, което желае Бог, и така могат каквото Той може; приемат да живеят
чуждия живот като свой и онова, което не могат сами, става тяхно. Властта
над природата... прозорливостта... Само знаят по-добре от другите, че Бог не е
всесилен и всеблаг, а всесилен, защото е всеблаг; че това, което не можем да
направим заради себе си, можем да го направим заради друг. Чудотворството е
съгласие на част от природата да се завърне в лоното на съгласието; прозорливостта – жертвата на Бог да желаят чрез Него; да споделя дори желанията,
които Го отхвърлят, и така да предзнаe и решенията, които никога не стават
Негови. Светиите участват и в тази част от живота Му.
Между тях има обикновени неудачници, приели заради другите участта си, мястото си и най-трудното – себе си. Има и избраници на съдбата, средоточия на
таланти и възможности, които не са позволили на славата да стане господарка
на съдбата и талантите им. Да се съгласиш на нормалност е подвиг, не полек от решимостта на нещо необичайно. Дори е същото. Бог е направил тези
неща. Решил се е заради нас на нещо необичайно за Бог – станал е един от нас.
Съгласил се е на обикновеност и се е приел такъв, поемайки риска да остане
незабелязан. Сега приемащият себе си заради Бога – без обида, без гордост и
безразличие, приема себе си от Божиите ръце и става Божи, както и да изглежда
това. Богатите и бедните светии са успели да направят от живота, съдбата
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и мястото си владение на Любовта, с която Бог нарича Себе Си. „Тук е търпението на светиите...” (Откр. 14:12), които се радват с тиха и бездънна радост,
така различна от насладите, неоставящи в миг нищо от нас. Свидетелстват
и ни уверяват, че Божието царство е у нас, че всичко наоколо може да стане
преддверие на Царството; че светостта може да започне с всеки безкористен
и дискретен като Сътворението и Въплъщението жест и има едно-единствено
условие – съгласието да предоставиш всички подробности на живота си за съвместно владение с останалите неродени и осиновени лица на Бога; да допуснеш
Духа, който царува между тях, до проектите и опасенията си. Кой би могъл да
възпрепятства изпълнението на това условие? Какви притежания или лишения
могат да попречат на отдаването и споделянето? Светостта е може би найдостъпното – намира се в нещата, които имаме и които нямаме, които можем
и които не можем; може да се започне толкова лесно, че е най-трудно да се
допусне, и неизвестните светци вероятно са най-многобройни. Безкористното
жертване е най-трудно да се предположи зад привичния ход на нещата, зад обичайното, и е най-лесно да се практикува незабележимо – колко ли светци има
сред посредствените? Колко ли от тях се радват от убежището си – нормалността, на неща, които отчайват други или изобщо не биват забелязани?
Нататък следва историята на една обикновена и почти съвременна святост.
Тя показва, че светостта, с познатите  черти, може да бъде укрита не само в
пустини и в юродство, а и в сталинска премия.

***
Застъпничеството на св. архиеп. Лука Симферополски (+1961), честв. 25 май, принадлежност
та му към събранието на Божиите приятели са
засвидетелствани далеч зад границите на неговата страна, сред хора, които не подозират за
съществуването му.
Роден Валентин Войно-Ясенецки в Керч през
1877, той завършва художествено училище.
Като награда получава Нов завет и в него попада на думите: „Жътвата е голяма, а работниците малко. Затова, молете Господаря на жътвата да прати работници на нивата Си” (Мат.
9:37-38). Тези изречения са познати на мнозина,
но младежът ги приема съвсем сериозно и с
това стъпва на пътя на светостта. По-късно
архиеп. Лука многократно изказва убедеността си, че Бог го е ръководил през целия му живот, но именно тогава той започва да приема Неговото ръководство.
Като прочита този пасаж от Евангелието, Валентин решава, че няма право да
се занимава с това, което му харесва, докато наоколо има толкова страдащи.
През 1903 г. завършва медицински факултет. Колегите му се присмиват, че
бърза да се дипломира, за да лекува, а не да се занимава с наука. От 1910 до
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1917 г. работи като хирург в различни болници. Има четири деца, съпругата му
умира рано – през 1919 год. Никога не се опитва да възпитава религиозно децата си, но те всички стават вярващи и лекари. Преглежда ежедневно огромен
брой пациенти и неуморно посещава тежко болни. Според дневника на Переслав
ло-Залеската болница само за 1911 г е направил
1056 операции. На фона на тази заетост се занимава, главно нощем, с изследвания по гнойна хирургия, анестезиология и черепно мозъчна неврология.
От 1920 г. е професор в Ташкентския университет.
През 1921 г приема свещенство по настояване на
архиеп. Инокентий, който е чул негово изказване.
Следват години на енорийско служение, клинична
практика и научна дейност. Проф. Войно-Ясенецки
чете лекциите си в расо, с кръст на гърдите, а в
операционната закачва икони и не започва операция
без молитва. Говори се, че научните и ненаучните
атеисти, ангажирани с обществена работа в неговата енория, не са обичали срещите с неговото
остроумие и образованост. Запазен е разговор с
агент на ЧК. Ето откъс:
– Как можете да вярвате в Бога? Нима сте Го виждали?
– Правил съм много мозъчни операции, господине. Когато отворя черепната кутия, не виждам къде е умът, нито съвестта. Значи ли това, че не съществуват?
През 1923 г става епископ. В архиерейското седалище на неговата епархия,
Енисейск, всички храмове се оказват в ръцете на разколници (живоцерковници
и обновленци1) и еп. Лука заедно с трима свещеници служи в дома си. Десет
години по-рано, докато е още хирург в провинциална болница, един непознат възрастен монах сънува, че неизвестен нему епископ го ръкополага за йеромонах.
Сега, на едно от тези импровизирани домашни богослужения, при хиротонията
си, същият монах го разпознава в еп. Лука. Като се изключи последното, дотук
няма нищо необичайно нито за талантлив учен, нито за съвестен архиерей.
После предстоят 11 години заточение и затвори – също нищо необичайно за
времето. След началото на Втората световна война св. Лука получава разрешение да работи в болница. От 1943 до 1945 г. завежда военната болница в Красноярск и същевременно е епископ на местната епархия. Военните години добавят
към научните му трудове два особено значими: Гнойна хирургия (2-ро изд.), и друг,
посветен на огнестрелните рани. За тях той получава Сталинска държавна
премия 1-ва ст., а за цялостната си дейност по време на войната – медал „За
доблестен труд по време на Великата отечествена война”. През същия период
1
Движение в руското християнството, възникнало след Февруарската революция 1917 г. Поставя си за цел да
осъвремени и „демократизира” богослужението и догматиката на Църквата, като постигне „най-пълна демократизация на Небето и осигури най-широк път към лоното на Небесния Отец”. От 1922 до 1926 г. е единствената църковна структура, официално призната от болшевиките и ползваща се с подкрепата на НКВД. Обновленчеството прекратява своето съществуване през 1946 г. –Б.ред.
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1945–1947 г. завършва и апологетичния си трактат Дух, душа и тяло. Може би
тук е мястото да се спомене, че за 38 години свещенство св. Лука произнася
1250 проповеди. Почетен доктор е на Московската духовна академия (1954). До
края на живота си е въдворен в Симферополската и Кримска епархия. Като епархийски архиерей е кротък, справедлив, всеотдаен и загрижен за паството си.
Облича се скромно, на границата на това, което позволява санът му. Организира социална дейност в епархията и според силите си продължава да преглежда
безплатно болни. Служи всекидневно Литургия, ослепяващ, с диабет и подагра –
бинтова стегнато краката си. През 1956 г, вече в разгара на хрушчовската антирелигиозна кампания, губи окончателно зрението си. Година по-късно по повод
на 80-годишнината си казва: „Зная, че мнозина недоумяват как известен учен
и хирург е могъл да стане проповедник на евангелието Христово... но и сред
сегашните професори има много вярващи, които ме молят за благословение...”.
Последното значително публично дело на св. Лука е писменият му отказ да признае архиерейския събор от 1961 г., свикан, за да узакони замислената в ЦК енорийска реформа. От 8 архиереи, които се противопоставят, шестима биват впоследствие уговорени да оттеглят
становището си. Един от останалите двама е архиеп. Лука Симферополски.
Св. Лука умира съвършено изтощен от вниманието и изобретателността на
идеологическите работници. Според свидетелствата умира тихо, кротко, без
да се оплаква и без да дава наставления – през 1961 г., в деня на Вси светии.
Погребението му се превръща в тревожен за местния Обком събор, на който се
стичат вярващи от далечни краища на страната.
Това са най-известните дела на един от вси светии – хирурга архиепископ Лука
Симферополски, бившия абсолвент на Киевската художествена гимназия Валентин. Освен тях със сигурност има и други, засега неизвестни. Като делата на
библейския цар Аса, чието „сърце бе предадено Господу през всичките му дни” и
за когото в 3 Царств. (15:11-24) се казва: „всички негови подвизи, що извърши...
са описани в летописите на юдейските царе, освен това, че на старини го боляха краката”.
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Архиепископ Лука (Войно-Ясенецки)

Любовта към човека, света и
живота в християнството
Любовта не търси своята изгода... (1Кор.13:5)
Евангелието е провъзгласяване на истинския хуманизъм. Любовта към човека
и човечеството произлиза естествено от Евангелието като от своя основа.
Същевременно в атеистичната си трактовка евангелската нравственост често се представя в съвършено изменен вид. Това, което в евангелското учение
се смята за недопустимо, престъпно и грешно, се представя за същност на
християнското учение. Онова, което Евангелието смята за висша добродетел,
се рисува като несъвместимо с него. По силата на това хора, които не са чели
Евангелието, си съставят за него напълно превратна представа, каквато би
имал човек, който разглежда негатив, смятайки че има пред себе си истинско
изображение.
Често твърдят, че християнският морал, сякаш в съответствие с общия религиозен светоглед освещава покорността на човека пред господстващите над
него сили, обявява за светотатствено активното отношение към живота, провъзгласява за безнравствена съпротивата на експлоатацията и вижда висш
нравствен идеал в смирението. Понякога казват, че християнският морал е едва
ли не индивидуалистичен: всеки за себе си, само Бог – за всички; че според него
постъпва нравствено не влизащият в горяща къща, за да изнесе дете, а този,
който се моли за спасението на загиващите, без да си помръдне пръста. Всъщност е точно обратното.
Появява се и обвинението, че Евангелието призовава към безделие и че стремежът за подобряване на живота на хората, за грижите за тяхното благосъстояние и култура, стремежът за всестранно – и физическо, и умствено, развитие
означават от гледна точка на християнския морал пълен отказ от нравствено
усъвършенстване и че всичко това води до душевна гибел. Обаче Евангелието е
насочено точно против това.
Друг път християнската нравственост бива обвинена, че сякаш е сериозно
препятствие за създаване на здраво и жизнеспособно семейство и че приема
невежеството, некултурността и духовната нищета за признаци на истинската вяра.

*****
Всъщност според Евангелието висшият нравствен идеал е любовта към човека. Тази идея го пронизва изцяло. Едновременно с това Евангелието е призив за
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активно отношение към живота, за унищожаване на всяка експлоатация и употреба на човек от човека.
Що се отнася до смирението, Евангелието учи силните да се смиряват пред
своите събратя, да посвещават живота си в служба на човечеството, пример
за което е самият Христос.
Християнският морал е съвършено несъвместим с принципите на индивидуализ
ма. За това свидетелства дори разпространената от векове сред вярващите
поговорка: „Всички за един. Бог за всички”, която се опитват да променят в
противоположен смисъл.
Според Христовото учение най-висшата нравствена проява е готовността да
бъде спасен човек: Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си
(т.е. живота си) за своите приятели (Иоан 15:13). Тези истински думи на самия
Христос, които знае добре всеки християнин, са основа на християнските отношения между хората.
Друг път християнството бива осъждано като опора на социалната несправедливост, сякаш води до отчаяние и неверие в победата на доброто на земята,
като че ли възпитава робска идеология, пасивност, безпомощност и насажда
вражда към невярващите и към хората с друга вяра. Това са просто неистини.
Християнската религия винаги се е противопоставяла на социалните несправедливости. Евангелието призовава към съзнателна и свободна проява на човешката воля и учи за нравствената свобода на човека. То е провъзгласяване на
изключителното достойнство на човешката личност. Всяка вражда към невярващите и друговерците му е чужда.
Ако дейността на Православната църква не се смесваше умишлено с всевъзможни суеверия и вълшебства, не би било нужно да се напомня, че Църквата не се
бои да представи учението си пред съда на всички справедливи и честни хора,
тъй като делата  са свети и призивите  светли.
В основата на християнския мироглед лежи светъл възглед за живота: ...вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлината (Иоан 12:36). Християнството е жизнеутвърждаваща вяра, която призовава хората към съвършенство.
То насочва към съвършенство и същевременно подбужда човека да излезе от
затворените рамки на индивидуализма и да слее живота си с живота на цялото
човечество. На няколко страници не бих могъл да изброя Христовите заповеди
за усъвършенстване на личните качества на човека. Ето няколко най-характерни
и основни: блажени чистите по сърце...; блажени жадуващите за правда...; блажени милостивите...; блажени миротворците...; блажени преследваните заради
правда... Други подобни, кратки като афоризми, но дълбоки по форма, изпълват
цялото Евангелие: бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец
(Мат. 5:48); бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден (Лук. 6:36);
ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни (Иоан 8:32); вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлината (Иоан 12:36); да светне
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пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят
Небесния ваш Отец (Мат. 5:16).
Християнската нравственост е основана на Христовото учение за любовта към
човека. Христос казва на учениците си: да любите един другиго; както ви възлюбих, така да любите и вие един другиго; По това ще познаят всички, че сте Мои
ученици, ако любов имате помежду си (Иоан 13:34-35). Но какво означава човек
да бъде обичан истински? Как да обясним какво е християнски живот в любовта,
след като основната  сила е в търпението? Любовта е търпелива, пълна с благост, не завижда, никога не се превъзнася, любовта не се гордее, не безчинства,
не търси своята изгода, не се сърди, не е злопаметна. Любовта покрива със
себе си много недостатъци и противоречия. Любовта не пренебрегва, а скрито
преживява. Там, където има любов, винаги има доверие, където е доверието, винаги има надежда. Любовта понася всичко, защото е силна. Истинската любов
е постоянна, не се изтощава и не пресъхва. Този химн на любовта е прозвучал
за първи път от устата на апостолите. Приведох го изцяло заради думите на
св. ап. Павел: обичайте се един друг сърдечно като братя; надпреварвайте се в
почит един към друг (Рим. 12:10). Именно любовта – не вярата, нито догматиката, нито аскетизмът, нито постът, нито дългите молитви, съставя образа на
истинския християнин. Всичко това се обезсилва, ако липсва главното – любовта
към човека. И най-скъпата придобивка за християнина – вечният живот с Бога –
зависи от това дали човек се е научил да обича приживе хората като свои братя: знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който
не обича брата си, пребъдва в смърт (1 Иоан 3:14). Който каже: „любя Бога”, а
мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как
може да люби Бога, Когото не е видял? (1 Иоан 4:20). Ап. Павел особено настоява
на това: Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще
съм като бездушно звънтяща мед или цимбал, който ехти; Да имам пророчески
дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна
вяра, че да мога и планини да преместям, – щом любов нямам, нищо не съм; И да
раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, – щом любов нямам,
нищо не ми е от полза (1 Кор. 13:1-4).
Преди около 2000 години християнската проповед за любовта към човека озарила като светкавица древния свят. Евангелието донесло в света нови духовни
ценности: вярата, надеждата, любовта. Но любовта, по думите на апостола, е
най-голямата от тях. Тя обединява всички съвършенства. Любовта усъвършенства и уподобява на Христос чрез изискването да се служи на хората: както
Синът Човечески не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си
откуп за мнозина (Мат. 20:28). Христос е учил: знаете, че князете на народите
господаруват над тях, и велможите властвуват върху им; между вас обаче няма
да бъде тъй; но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга (Мат.
20:25-26). На прощалната вечеря Христос сам е умил краката на учениците Си.
Обяснявайки своята постъпка, казал: ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то
и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму (Иоан 13:14). Това е пример
за силните на деня как да служат на човечеството: Понасяйте си един другиму
тежестите, и така изпълнете закона Христов (Гал. 6:2).
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Евангелието изисква делата на любовта да се вършат със скромност, която е
несъвместима с лицемерието. Когато правиш милостиня, нека лявата ти ръка
не знае какво прави дясната (Мат. 6:2-4). В християнския живот, например, постите и празниците имат голямо значение, но св. пророк Исайя казва: Такъв ли е
постът, който съм Аз избрал, – денят, в който човек изнурява душата си, когато
навежда глава като тръст и под себе си постила вретище и пепел? Това ли ще
наречеш пост и ден, угоден Господу? Ето поста, който избрах: разкъсай оковите
на неправдата, развържи връзките на ярема, и угнетените пусни на свобода и
всеки ярем разкъсай; раздели хляба си с гладните, и скитниците сиромаси заведи у дома си; видиш ли гол, – облечи го, и от еднокръвния си не се крий; Тогава
твоята светлина ще се яви като зора, и твоето изцеление скоро ще процъфти,
и твоята правда ще тръгне пред тебе, и слава Господня ще те придружава (Ис.
58:5-8). От древни времена значението на поста е разбирано така. А ето какво
казва същият пророк за празниците: Ако заради съботата въздържиш ногата си
да изпълнява прищевките ти в светия Мой ден, и ако наричаш съботата радост,
свет ден Господен, чествуван, и ако я почетеш с това, да се не занимаваш с
обикновените си работи, да угаждаш на прищевките си и да празнословиш, – то
ще имаш радост в Господа (Ис. 58:13-14). (Еврейската дума „събота” означава
покой.)
Книжниците и фарисеите укорявали Христос, че нарушава съботата. Те смятали, че може да се служи на Бога, като се забравя човекът. Но Христос им казал:
съботата е направена за човека, а не човек за съботата (Марк. 2:27). Това е
идеята на Евангелието. Човечността е основата на християнската религия.
Подборът и преводът е направен от:
Архиеп. Лука Симферопольский,
Наука и религия. Гл. 4 и 6.
В интернет на адрес:
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/nauka_i_religiya/Luka_nauka_i_religiya.shtml)
Превод от руски: Михаил Шиндаров
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Духовното приятелство
между св. Тереза Авилска и
св. Йоан Кръстни
Проповед на монсеньор Януариуш Болонек – апостолически
нунций на Светия престол в България
Празник на св. Йоан Кръстни
Храм „Св. Франциск от Асизи” – църквата на отците кармилитани в София
14 декември 2010 година
Скъпи братя и сестри,
Преди два месеца, когато в тази църква чествахме литургичния празник на света Тереза Авилска, казах между другото, че много може да се говори за образцовото съдружие на Тереза Исусова и Йоан Кръстни, но оставих тази тема за
друга среща. Искам днес, на празника на свети Йоан Кръстни, да ви представя
основните черти на духовното приятелство, свързвало тези двама големи кармилски мистици, действали през XVI век.
В историята на Католическата църква намираме много такива приятелства между славни мъже и жени – Йероним и Паула, Йоан Златоуст и Олимпия, Мелания и
Руфин, Киара и Франциск, Йордан Саксонски и Диана Андало, Йоана дьо Шантал и
Франциск Салски, Раиса и Жак Маритен, Адриен фон Шпейр и Ханс Урс фон Балтазар. Всички те са свидетели, че особената духовна близост между един мъж и една
жена изявява основната благодат на отдадеността на Бога, тази отдаденост, в
която личностите влизат в съприкосновение, но телата им не се докосват, защото са посветени на Бога. Затова пък дават плод душите, стремящи се настойчиво към придобиване на нравствена чистота и към близост в Триединия Бог.
Може да се каже, че връзката между Тереза Исусова и Йоан Кръстни се е развивала плодотворно в две измерения: лично и обществено. Личното измерение е
човешкото и духовното приятелство на две личности, много различни по отношение на възрастта, произхода, образованието, характера и емоционалността
си. Обаче тези две личности са свързани от общото кармилско призвание и
харизматичната близост в полето на реформирането на монашеския живот.
Тяхната връзка има и обществено измерение, защото засяга много други хора,
особено принадлежащите към кармилски общности мъже и жени.
Йоан и Тереза се запознават през август 1567 г. Те поддържат връзка петнайсет години, чак до смъртта на Тереза през октомври 1582 г. Уви, нито едно
писмо на Йоан до Тереза не се е запазило, може би защото Тереза имала навик да
унищожава получената кореспонденция. Йоан пък пазел много грижливо писмата

95

Свидетели на вярата

от Тереза в taleguilla, т.е. в специална торбичка. Но – както разказва легендата – Йоан вероятно е хвърлил тези писма в огъня като акт на освобождаване
от привързаността към материалните блага. Принудени сме да съдим за отношенията между двамата светци от алюзиите в писмата и бележките на Тереза,
както и въз основа на свидетелствата на техни съвременници.
Тереза пристига в Медина дел Кампо, за
да основе втория манастир на босоногите
кармилитки. Освен това отецът генерал
Джовани Батиста Росси я упълномощава
да основе също и два манастира на съзерцателни братя кармилити1. Докато се
занимава с осъществяването на този толкова амбициозен проект, Тереза чува много
добри неща за един млад отец, наскоро ръкоположен свещеник, който току-що е пристигнал в Медина дел Кампо, за да отслужи
първа Света литургия. Казва се Йоан на
свети Матей, двайсет и пет годишен, дребен на ръст. Завършил е богословие в Саламанка с отличен успех. Копнее за живот
в по-голямо съсредоточение и затова се
замисля да напусне Кармила, за да стане
картузианец2. Разговорът с Йоан убеждава
Тереза, че той е човек, пратен от Бога,
за да осъществи проекта за основаване на
мъжка общност. Тереза настоятелно моли
Йоан да изчака, докато се намери подходящо помещение за мъжки манастир. Йоан се съгласява, при условие че това стане скоро. В действителност приблизително след петнайсет месеца се създава
първата общност на босоногите кармилити в Дуруело, малко селище в Кастилия.
След половин година тази общност се пренася в Мансера де Абахо.
Няколко месеца преди това Тереза взема Йоан при основаването на женския Кармил във Валядолид. В Книга на основаванията тя ще напише, че Йоан Кръстни
е „толкова утвърден във всяка добродетел, че аз мога да науча от него много
повече, отколкото той от мен; но тогава не мислех за това, имах за цел само
да го запозная със живота и обичаите на нашите сестри” (13,5). От Валядолид Тереза пише писмо на своя близък приятел Франциско де Салседо, в което
хвали голямата духовност на младия кармилит: Йоан „макар и толкова малък на
ръст, според мен е голям в очите на Бог... Колкото и пъти, заради различните
интереси, да не липсваше случай да изгуби търпение (и аз самата като един
ходещ случай, неведнъж му досаждах), никога не забелязахме у него ни най-малко
1

Босоногите, или съзерцателни братя кармилитани (сестри кармилитки) – това е названието на Кармилитанския монашески орден след реформирането му през XVI век. – Б.ред.
2
Картузианският монашески орден е създаден през 1084 г. от Св. Бруно. В картузиански орден днес живеят
450 монаси и монахини, които са посветили живота си на молитвата и търсенето на Бога в тишината на сърцето. – Б.ред.
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несъвършенство” (Писма, 374,2).
Йоан придружава Тереза при основаването на манастира на кармилитките в
Алба де Тормес (януари, 1571), при което помага на работниците и майсторите
да пригодят закупената сграда за нуждите на монашеския живот. Когато Тереза е избрана за игуменка на манастира „Въплъщение” (Incarnacion) в Авила, тя
взема със себе си Йоан като изповедник и духовен наставник на реформираните
монахини. Двамата реформатори са тясно свързани, те често се съветват и
дискутират как да се реформира целият Кармилски орден.
Служението на Йоан в манастира „Въплъщение” внезапно прекъсва през декември 1577 г. Кармилити, противници на реформата, организират нападение на
манастира, арестуват Йоан и насила го въдворяват в манастира в Толедо. Там
Йоан живее като в затвор, в тясна и задушна килия. Държан е гладен и поне
веднъж в седмицата e публично бичуван пред цялата общност. Въпреки това
той не се отрича от реформаторските идеи. Накрая, след девет месеца успява
да избяга от този манастир затвор, в който написва почти цялата поема, озаг
лавена Духовна песен. Физическите страдания и духовните битки ще намерят
отражение във всичките му по-късни творби.
Естествено, Тереза веднага пише на краля на Испания с молба Йоан да бъде
освободен от манастирския затвор в Толедо. Много се тревожи за неговото
здравословно състояние. Научавайки за бягството му от затвора, тя изказва
радостта си и възхищението си от Йоан в писмо до отец Грациян: „Много му
завиждам. Вярвам, че Бог го е счел достоен за мъченичество” (Писма 124,2).
След завръщането при реформираните братя Йоан заедно с Тереза продължават
реформирането на Ордена на Кармилитите. Тереза умира в манастира в Алба де
Тормес в първите дни на октомври 1582 г., когато Йоан е предстоятел на манастира Los Mrtires (Мъчениците) в Гранада, в Андалусия. Йоан умира деветнайсет години по-късно, на 14 декември 1591 г. в манастира в Убеда. Не е навършил
петдесет години.
Както неговата поезия за любовта на душата към Бога, така и творбите, писани в проза, се смятат за върхове на християнската мистика и шедьоври на испанската литература. Сред най-известните му произведения са: Subida del Monte
Carmelo (Изкачване на планината Кармил), Oscura noche del alma (Тъмната нощ
на душата), Cntico spiritual (Духовна песен), Llama de amor viva (Живият пламък
на любовта). Йоан черпи вдъхновение от библейската „Песен на песните” (на иврит „Hasħir hasħirim”) и от книгата на пророк Исая. Според Йоан най-интимното
единение на душата с Бога се постига чрез практикуване на трите богословски
добродетели: вярата, надеждата и любовта. Този велик светец е покровител на
съзерцателния живот, на мистиците и на поетите. Папа Пий XI го удостоява с
титлата доктор на Църквата (през 1926 г.). Йоан Kръстни е почитан като светец и учител във вярата и от Англиканската църква.
Нека не забравяме, че Йоан поставя ударението върху умъртвлението и изкореняването на земните влечения, за да се постигне съвършено съединяване
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с Бога. Богословът Йоан вижда това някак „отгоре”, когато твърди, че само
този, който се намира „извън света” и не живее според тялото, а според духа,
може да се съедини с Бога и да стане едно с Него. Докато Тереза Исусова акцентира върху подхода „отдолу”. Тя казва, че падайки и ставайки, се е научила
да се изкачва нагоре. Да продължаваш, означава да започваш всеки път отново.
Издръжливостта ни дава възможност да стигнем до целта. Понеже в центъра
на нейната мистика е Исус-Човекът, за Когото ни говорят Евангелията. Тереза
се позовава на евангелските жени, които са Го срещнали. Исус сам е отишъл при
тях, без да чака те да умрат за света. Погрешно би било, обаче да се твърди,
че Йоан в своето учение за пътя към Бога не взема предвид човешката природа на Христос. Достатъчно е да прочетем неговите текстове за тайната на
Въплъщението.
Тереза и Йоан са били свързани с дълбока духовна връзка, белязана с взаимно
обогатяване, което е позволявало и на двамата да израстват и да узряват в
това духовно изкачване на върховете на мистиката. С известно опростяване
може да се каже, че Тереза се е стремила да учи Йоан как да живее във „външната” общност, образувана от братята и сестрите, отдадени на реформирането
на Кармила под формата на ново кармилско семейство. Йоан е научил Тереза да
живее във вътрешната общност, тоест в общение с Лицата на Пресветата
Троица, която обитава във „вътрешния замък” на душата. Тереза и Йоан са били
един за друг и учители, и ученици. Били са брат и сестра в Кармила, много близки
и много различни един от друг, но мощно вкоренени в една и съща необикновено
плодородна земя, която е родила и все още ражда толкова прекрасни плодове на
духовното съвършенство.
Кармилските светци и блажени са за нас образец как да живеем тайната на
Пресветата Троица в ежедневието, как да мислим, да се молим и да действаме
за Трисветия Бог, заедно със Него и във Него. Амин.
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Св. Йоан Кръстни

Песен на душата
Във тъмна нощ една,
със жажда от любов разпалена,
о, щастлива съдба!
Излязох невидяна,
додето спеше къщата смълчана
в тъма, но сигурна,
маскирана, по тайна стълба вита,
о, щастлива съдба!
В тъма, прикрита,
додето спеше къщата честита.
В нощта щастлива,
без някой да ме види, тайно,
нито аз да виждах нещо,
без водач, без друга светлина,
освен оназ в сърцето ми горещо.

И вятър от височината,
когато аз косите Му разпръснах,
с ръката своя нежна
шията ми позабръсна
и всичките ми сетива прекъсна.

Тя водеше ме там,
по-сигурно от слънчев ден –
където чакаше ме, знам,
Тоз, Който ме добре познава,
в самотно място Той бе с мен.

Потънах във безмълвие, в забрава,
лика си над Любимия склонила,
за миг светът угасна
и грижите надвила,
сред лилиите паднах аз без сила.

О, нощ, която ме водеше!
О, нощ, от утринна зора по-мила!
О, нощ, в едно събрала
Любим с любима –
любимата в Любим преобразила!

Превод от испански:
Емилияна Манолова, Нели Ганчева

Във моята цъфтяща гръд,
която за Него само пазех цяла,
заспал остана Той
и аз Го галех мило,
Повявайки Му с кедрово ветрило.
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Елън Бари, София Кишковска

НЕЗАВЪРШЕНАТА ИСТОРИЯ НА
ТОЛСТОЙ
Опитите за реабилитация на Толстой не се ползват с подкрепата на Църквата

Един от важните руски държавни мъже преди няколко месеца се нагърби с парадоксална мисия – реабилитацията на една от най-обичаните личности в руската
история, Лев Толстой.
На пръв поглед това изглежда излишно през 2010 г., сто години след смъртта на
писателя. Но през миналата години руснаците отново се впуснаха в спорове за
Толстой, както по времето, докато е бил жив. Интелектуалци обвиниха Руската
православна църква, че е вкарала един национален герой в черния списък. А Църквата обвини Толстой, че е подпомогнал възхода на болшевиките. Мелодрамата
от последните му дни, когато той напуска семейното си имение и приема живота на аскет, беше възстановена във всичките  детайли като някакво ранно
телевизионно риалити шоу.
Годишнината от смъртта на писателя на 20 ноември 1910 г. не беше отбелязана
с шумни тържества или държавно финансирани касови продукции в една страна,
в която важните годишнини рядко се подминават. Годишнината от неговата
смърт беше само спомената в официалните съобщения.
Това накара бившия руски министър-председател Сергей В. Степашин да се
обърне с писмо до главата на Руската православна църква, наложила се като арбитър по въпросите на политиката и културата. Придържайки се към болезнено
дипломатичен тон, признавайки „голямата чувствителност” на „тази деликатна
тема”, г-н Степашин поиска отмяна на решението отпреди 110 години за отлъчването на Толстой от Църквата.
Той е взел това решение, след като посетил голата могилка от пръст, където
Толстой е погребан. Г-н Степашин описва това свое посещение, направено когато е бил директор на Федералната служба за сигурност, наследник на КГБ, като
дълбоко емоционален момент, който той никога не забравил.
„Виждате къщата, където той е живял и работил, където е създавал своите
творби, и после отивате на това място, където няма нищо друго освен тази малка могилка – казва г-н Степашин, известен с близките си контакти с Църквата. –
В човешки и морален план бях объркан. И тогава реших да напиша това писмо”.
Двузначното отношение към Толстой е нещо ново за Русия. Съветската власт

100

2011 / брой 1 (58)

го постави на върха на своя литературен пантеон основно заради проповядваната от него радикалната философия, наредила го сред ранните предвестници
на Октомврийска революция. След Война и мир и Ана Каренина Толстой става
толкова известен, че един от неговите съвременници го описва като втория
руски цар. Той се възползва от своята известност, за да се впусне в атака
срещу Църквата, както и срещу полицията, армията, месоядството, частната
собственост и всички форми на насилие.
Ленин харесвал „стаената омраза” на Толстой. Обявява го за „огледало на рус
ката революция”, пренебрегвайки неговия пацифизъм и вярата му в Бог. Когато
наближава 50-ата годишнина от смъртта му, Централният комитет на Комунистическата партия започва да се подготвя две години предварително, за да
организира откриване на негов паметник.
Нищо подобно не се случва в подозрителната към утопични идеи Русия по повод
стотната годишнина от неговата смърт. За сравнение през 2010 г. тържествено беше отбелязана 150-та годишнина от рождението на Чехов, а родното му
място беше посетено дори от руския президент Дмитрий А. Медведев.
Малко преди годишнината от смъртта на Толстой в Москва беше представен
звездният биографичният филм за него – Последната спирка. Филмът е заснет
в Германия, в него играят британски актьори, а режисьорът е американец. Продуцент на филма е руският режисьор Андрей С. Кончаловски, който казва, че е
потърсил подкрепата на „всяко министерство” от руското правителство. И накрая е инвестирал собствени средства. „Представям Русия”, казва той с крива
усмивка, докато показва филма си.
Всичко това не може да изненада Владимир И. Толстой, праправнук на Толстой,
който управлява музея в Ясна поляна, семейното владение на писателя.
Г-н Толстой е строен 48-годишен човек с вид на професионален интелектуалец,
чието фамилно име обаче го е накарало да нагази в политиката. Работил е за
една от президентските кампании на министър-председателя Владимир В. Путин и е помагал на някои местни величия, когато са се нуждаели от „престижа
и авторитета на Толстой”, както сам се изразява.
Преди десет години самият той се обърнал с молба към Църквата за ревизиране
на решението от 1901 г. за отлъчването на неговия прародител. Писмото му
останало без отговор. Макар и да не се отказал – припомня на посетителя в
Ясна поляна, че тогава в двора на имението приготвил банкетна маса за местния епископ – г-н Толстой отбелязва, че не е обнадежден.
„Всяка власт се опитва да използва великите личности за собствените си
цели – добавя той. – Но сегашните власти или не искат да се възползват от
него, или не са достатъчно мъдри. Може би са толкова самоуверени да смятат,
че той не им е нужен”.
Подкрепата на г-н Степашин го е успокоила. Двамата са се срещнали преди
15 години, когато г-н Степашин, по това време директор на Федералната служба за сигурност, му подарил връзка семейни писма, намерени в архивите на съ-
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ветските тайни служби. Тогава г-н Степашин си припомнил как като 10-годишно
дете изкарал две безсънни нощи, докато завърши романа на Толстой Възкресение, и споделил мнението, че писателят е бил осъден прибързано.
„Разбрах, че е малко вероятно да бъде взето решение за връщането му в Църквата – казва г-н Степашин, сега президент на Руския съюз на книгата. – Но
се надявам да бъде променено отношението към него като личност, направила
много за руската култура и руския език”.
Отговорът на Църквата, публикуван в официоза Российская газета, не предполагаше нещо такова. В отговора се признават „незабравимите и прекрасни творби” на Толстой и се казва, че руските православни читатели могат да се молят
за него в годината от смъртта му. Но тонът като цяло е печален – Толстой е
наречен „най-трагичната личност” в историята на руската литература. Отбелязва се, че Толстой „умишлено е използвал големия си талант, за да разруши
традиционния руски обществен и духовен ред”, както и че „неслучайно лидерът
на болшевиките е ценял изключително високо целите на Лев Толстой”. Затова
в православните църкви няма да има запалени свещи и в тях няма да се четат
възпоминания за Толстой, се казва в писмото, подписано от секретаря на Съвета по културата към патриарх Кирил I, глава на Църквата.
Г-н Степашин казва, че е очаквал този отговор и е доволен, че в писмото има
и някакво признание.
Интелектуалците обаче не скриват удивлението си. „Все едно през ХХ век Църквата не е преживяла преследване, в сравнение с което критиката на Толстой
изглежда детска приказка – написа литературният критик Павел В. Басински,
чиято нова книга е посветена на последните дни на Толстой. – Сякаш отново
живеем през първите години на миналия век”.
Както и през миналия век, в дискусията около годишнината на Толстой са намесени и много клюки. Книгата на г-н Басински е част от нова вълна изследвания, които подобно на филма Последната спирка се занимават с бягството на Толстой
от семейното му имение – момента, в който изглежда, че той най-накрая избира
пътя на радикалните си идеи и се отказва от аристократичните домашни удобства. Умира няколко дни по-късно на една гара, заобиколен от тълпа репортери.
След смъртта му почитателите на Толстой описват решението му като духовен триумф, но новите биографии пресъздават историята на една семейна
трагедия, разказва Уилям Никел, автор на Смъртта на Толстой. Тази гледна
точка представя съпругата на Толстой като изпълнена със съчувствие фигура,
неговите последователи – като манипулативни паразити, а идеите му – като
безнадеждно утопични. „Сякаш днес той е бъркан с комунизма – отбелязва Никел. – На теория добра идея, на практика катастрофална”.
International Herald Tribune, 5 януари 2011 г.
Превод от английсики език: Момчил Методиев
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Димитър Спасов

Просфора и нафора
И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на
учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на новия
завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове (Мат. 26:26-28).
Господ Иисус Христос установява на Тайната вечеря тайнството Евхаристия,
което още за първите християни се превръща в средоточие на техния живот,
в събитие, което осъществява и проявява Църквата като общност от верни.
Първоначално Евхаристията представлявала една обща трапеза с четене на
откъси от Писанието, пеене на псалми и произнасяне на проповеди. Извършвала
се по домовета на християните. Хлябът и виното, необходими за извършване на
Евхаристията, вярващите донасяли от къщите си. Това лично приношение или
пожертвование на гръцки се наричало просфора (προσφορά). От доброволните
приношения (просфори) отделяли част от хляба и виното, над които предстоятелят отправял молитви към Отца и Сина и Светия Дух, благодарил, преломявал и давал на всички присъстващи да се причастят с Тялото и Кръвта Христови. Всички останали просфори (приношения) се раздавали на общата трапеза.
Понякога Евхаристийните трапези продължавали цяла нощ. В Деяния на светите Апостоли се разказва как в първия ден на седмицата, когато учениците се
бяха събрали да преломят хляб (Деян.20:7), апостол Павел произнесъл толкова
дълга беседа, че един от младежите – някой си Евтих – както бил облегнат на
прозореца, задрямал, паднал от третия етаж и умрял. Павел възкресил момчето
и продължил да говори дълго, дори до зори, и след това отпътува (Деян. 20:11).
Връзката на Евхаристията с общите трапези, на които се събирали всички
верни от църковната община (така наречените агапи – вечери на любовта), се
запазила до IV в.
Св. Амвросий Медиолански (ок. 340–397 г.) окончателно забранил агапите в Северна Италия, за да не дава повод за непристойно поведение след прекомерна
употреба на вино. По-рано пък св. Климент Александрийски се изказал против
използването на лири, арфи и флейти по време на вечерите и превръщането им
в събиране за богатите.
Лаодикийският (340 г.) и Трулският (392 г.) събори забранили извършването на
агапите в храма, лишавайки ги по този начин окончателно от техния църковен
характер.
С отделянето на вечерите на любовта от Евхаристията започнали да наричат
просфора само квасния хляб, който се използва за извършването на Литургията.
В наши дни просфората, използвана в Православната църква, представлява кръгъл квасен хляб, който се състои от две слепени части. Приготвя се от пшенично брашно, сол, вода и мая. Върху горната част на просфората е поставен
печат, изобразяващ кръст с надпис IС ХС (Иисус Христос) НI КА (победа). Двете
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части на едната просфора символизарат съединяването в Иисус Христос на
двете природи – човешката и божествената. Кръглата форма на хляба символизира вечния живот в бъдещия век, към който е призован човек.
Така приготвената просфора се използва в първата част на Литургията –
Проскомидията – за последващото извършване на тайнството Евхаристия. С думата проскомидия (от гр. προσκομίζω — принасям, поднасям) означаваме действието, последованието, при което някой принася, жертва нещо. Това пък, което
се принася и което се жертва, продължаваме да наричаме подобно на ранните
християни просфора.
За Проскомидията се използва предварително изпечена просфора, червено вино
и вода. От просфората свещенослужителят изрязва и изважда с копие средната част, наречена Агнец, която символизира Иисус Христос и впоследствие се
използва за приготвянето на Евхаристията. Допълнително се изрязват и други
частици в чест и памет на Св. Богородица, на деветте чина Божии угодници
(ангели, пророци, апостоли, мъченици и др.), на духовната и светската власт,
за живите и за покойните християни. Агнецът, заедно с всички други извадени
частици, се полага върху специален съд, наречен дискос. Всички действия на свещенослужителя се съпровождат от молитвено последование.
В края на Литургията на християните, които не са участвали в Евхаристията и
не са се причастили, се дава нафора или антидор (от гр. άντί – „вместо” и δωρον – „дар”). Антидорът е начупена на парченца просфора, осветена на Проскомидията и останала след приготвянето на Евхаристията. Приема се на гладно,
тоест след кратък сутрешен пост. Приелите по време на Литургията Тялото и
Кръвта Христови получават нафората веднага след причастяването.
В ранната Църква всички присъстващи на Литургията са приемали св. Причастие. Дяконите са посещавали тежко болните и затворниците по домове
и затвори със св. Дарове, за да не бъде никой от верните лишен от причастие. Отсъствието без уважителна причина в продължение на три седмици от
църковното събрание и следователно от Евхаристията се е наказвало с отстраняване от църковно общение, т.е. с лишаване от причастие. Правило 11
на Сердикийския събор гласи: При това припомнете си, че в миналото нашите
отци са определили, че ако някой мирянин се намира в града в три неделни дни
и в продължение на три седмици не дойде на църковно събрание, трябва да бъде
отстранен от църковно общение.
Присъствието пък в църквата, но неприемането на причастие се изобличава от
Девето Апостолско правило като вършене на безчиние в църквата: Трябва да
се отлъчват от църковно общение всички ония верни, които влизат в църква и
слушат Писанието, но не достояват на молитва и св. причастие до края, като
такива, които произвеждат безчиние в цървата.
Обичаят да се раздава антидор се появява по времето, когато споменатата
древна практика всички присъстващи на Литургията да се причастяват вече е
била прекъсната. Първите писмени свидетелства за раздаването на антидор в
Източната църква са от XI в.
В наши дни е налице известно израждане на практиката да се дава антидор, поради налагане от страна на някои духовници на ограничения за редовно причастяване, както и поради пренебрегване на причастяването от самите вярващи.
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Имат своята си съдба книгите. Когато преди време при парижките букинисти край Сена
съз
рях характерната трицветна корица на
книга със заглавие Под игото на освободителя1, не повярвах на очите си. Името на автора – Михаил Станчев, не ми говореше абсолютно нищо. Разлистих книгата и останах
смаян: излизаше, че през 1975 г. на френски
език в Швейцария (тоест две години след публикуването на Архипелаг ГУЛаг в Париж!) е направен „опит за документално изследване” на
българския ГУЛАГ – от Старозагорския затвор
към лагера в Белене, при това във формата
на художествен разказ. Малкото данни, които
имам за автора, са взети от неговата книга.
Михаил Станчев е роден през 1931 г. в буржоазно семейство на „врагове на народа”, вероятно в Стара Загора. През 1949 г. младият човек за първи път е репресиран от режима: три
години затвор. През 1952 г. е взет в армията
и отбива военната си служба в Строителни
войски, което, по думите на Станчев, било равносилно на пребиваване във втория кръг на Чистилището. След казармата вратите
на университета са затворени за него и той си изкарва хляба като работник по строежите. След Унгарската революция от 1956 г. Михаил Станчев получава втора присъда от три години затвор. След ново изпитание и изнурителна работа в селското стопанство успява да подготви бягството си зад граница и напуска България през 1961 г.
Известно време е в Гърция, сетне във Франция, а оттам се прехвърля в Швейцария, където, препитавайки се като бояджия и общ работник, следва в Медицинския факултет
на Университета в Лозана. През 1972 г. получава лекарска диплома, а неговият докторат на тема Субективната идея за смъртта при възрастни хора, бивши психичноболни
му носи титлата доктор по медицина на Швейцарската конфедерация, което увенчава
усилията на един живот, белязан от репресии и страдание. Едно е сигурно: претърпените страдания, но и наблюдателната чувствителност на бъдещия доктор по медицина му позволяват да създаде нещо повече от литература на факта, което отрежда на
Под игото на освободителя заслужено място до Белене на Стефан Бочев в инак доста
оскъдната българска лагерна литература. Впрочем книгата на Михаил Станчев, уви,
непозната и до днес на българския читател, според френския историк Бернар Лори е
добре позната и ценена във френскоезичната литература за лагерите на комунизма2.
Вероятно поради таланта на своя автор, съумял, както личи от предложения тук откъс, да разобличи фалша на системата, нейния опит за създаване на „нов човек” чрез
изтръгването на нормите за Добро и Зло, което е в основата на всяка диктатура. Но
„Господ Бог вижда” (2 Макав. 7:6), казва малко преди смъртта си героят на разказа дядо
Греч. А самата книга завършва със сентенцията на автора: „Свободата е скъпа, борбата е тежка, животът е кратък”.
Тони Николов

1

Michaïl Stantchev. Sous le joug du libérateur. Edition du Bourg, Moudon,1975, 213 p.

2

Bernard Lory, Botchev, Stéphane. Béléné. Souvenirs du goulag bulgare. Balkanologie. Vol. II, n° 1 juillet 1998.
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Михаил Станчев

Празникът на комунистите
Без да имам претенцията да бъда писател, нито амбицията да предложа на
читателите литературна творба, аз им оставям избора сами да класират това
произведение в избрания от тях жанр. Книгата свидетелства за лично преживяна драма от мен и хиляди други затворници.
Имената на героите в разказа, голямата част от които са още живи, са променени по понятни причини. Бих искал това автентично свидетелство да намери
място в човешката история.
Разказът свидетелства за страданията, претърпени от българския народ в годините 1950–1960.
Авторът
Във всички страни, управлявани от комунистите, религиозните празници са отменени по принцип или поради икономически интерес. Във всеки случай, ако някой
има нещастието да не се яви на работа в деня на религиозен празник, той не
само ще бъде сметнат за саботьор, но и за реакционер, и може да бъде наказан
много сурово. Националните празници също бяха премахнати, и то с една още
по-дълбока цел: няма никакъв интерес да се поддържа или засилва националистическото чувство, което би могло един ден да се използва от „реакционерите” срещу международния комунизъм. Това е учудващо, като се има предвид,
че режимите в страните от Източна Европа са милитаристки и както всички
правителства от подобен род, много обичат манифестациите или митингите.
За да си достави тези удоволствия, партията установи три празника годишно,
които са три политически празника: 1 май, 9 септември и 17 октомври. 1 май
е по традиция празник на трудещите се и на комунистическата партия; 9 септември отбелязва идването на власт на комунистите в България; 17 октомври
напомня за Октомврийската революция в Русия. Откакто дойдоха на власт, поне
две седмици преди всеки от тези празници комунистите задържат голям брой
подозрителни лица, които в техните очи биха могли да смутят манифестациите, поради което ги задържат за известно време в милицията.
Обикновено такъв празник се предшества от неработен ден, посветен на подготовката на предстоящия празник, на големия парад, а следващият ден също
е почивен. Народът е длъжен да присъства на празника: работниците от заводите, селяните, учениците, военните, чиновниците, всички те по един или друг
начин са длъжни организирано да дефилират пред трибуната, където се извисяват партийният секретар и неговите съратници. Всички тези манифестации,
бидейки задължителни, са по-скоро наряд, отколкото празник. Никой обаче не
може да се отклони, контролът е организиран съвършено.
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В затвора през тези дни към яденето добавят месо. Официално на затворниците се полага месо три пъти в годината; работниците в дърводелския цех и
привилегированите имат право един път седмично на месо, като понякога бульонът от това месо се раздава и на останалите. По време на тези празници
затворниците от ядката на комунистическата пропаганда са най-активни: те
следят разговорите, подготвят речи, занимават се с украсата и т.н.
На задържаните не им липсва време. Затворниците броят дните и месеците, които ги делят от освобождението, ето защо комунистите насърчават онези, които
участват в подготовката за празниците с надеждата да се сдобият с предсрочно освобождение. Коридорите и стените около вратите са украсени с афиши и
червени знамена с петолъчки. Всичко е готово няколко дни преди празника.
Един следобед, в необичаен час, отведоха затворниците в приземния етаж на
централната сграда, на кръговото място, откъдето тръгват четири коридора.
Наредиха арестантите по категории, седнали така, че да се изключи всеки контакт между тях. Но имаше толкова много затворници, че дистанцията не беше
голяма и те можеха да разговарят въпреки надзирателите.
В такъв ден затворниците можеха да общуват помежду си с помощта на „живия телефон” – неколцина повтаряха една и съща фраза, за да стигне тя до
лицето, за което е предназначена. Всички бяха щастливи да се съберат заедно.
Представителите на затворническата администрация тичаха наляво и надясно,
подреждаха масите, цветята, наливаха чаша вода за оратора.
Затворниците гледаха да се възползват от случая и да седнат в близост до
някой, който не е от тяхната килия, за да научат нещо ново. В последно време
Няголов поднови връзката си със стар приятел от университета, когото бе
учуден да открие в затвора, доколкото неговият състудент беше известен
с левите си идеи и като лидер в земеделското движение; преди войната го
арестуваха, вкараха го в затвора и го осъдиха на смърт. Краят на Втората
световна война всъщност му спаси живота. Отначало, поне за няколко месеца,
дори беше член на правителството, но ето че преди няколко години го тикнаха
в затвора с доживотна присъда. Той познаваше затворниците по-добре от Няголов. Въпреки злочестата си съдба неговият състудент беше съхранил тънко
чувство за хумор, понякога доста хапливо, щом се отнасяше до комунистите и
тяхното управление. Той каза:
– Знаеш ли, сещам се за един виц, който най-добре изразява нашето положение. В Москва трима затворници лежат в една и съща килия в продължение на
две-три години, без да разменят нито дума, защото всеки мисли, че някой от
другите е доносник; те познават много добре системата. Веднъж един от тях
казва: „Аз съм в затвора, защото закъснях за работа пет минути и ме обявиха
за саботьор”. Другият го поглежда и казва: „Аз пък отидох на работа пет минути по-рано и ме обявиха за шпионин, защото решиха, че идвам по-рано, за да наблюдавам”. Накрая третият казва: „Аз пък отидох на работа навреме, сметнаха
ме за дребнобуржоазен опортюнист и ме пратиха в затвора”. Горе-долу такава
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е и нашата участ тук. Както вълкът казва на агнето: „Ще те изям, защото
искаш да минеш реката и мътиш водата, която пия”. „Но аз минавам по-надолу
от мястото, от където пиете вода”, отговаря агнето. „Нагоре или надолу, няма
значение, във всички случаи ще те изям!”
Сетне посочи едно от лицата, заети с приготовленията за празника, и добави:
– Този там е също в затвора заради един виц; разказал е виц за Хрушчов и сега
ще лежи в затвора пет години. Бивш член на Съюза на писателите, той трябва
да е бил повече комунист, отколкото писател, ако се има предвид какво пише
сега. Какво да кажем за Хрушчов, който нареди да сложат неговия портрет на
мястото на Сталин, между портретите на Маркс и другите предтечи на комунизма! А само преди две години, приживе на Сталин, ако някой от писателите
забравеше да спомене името му, щеше да бъде осъден на пет-шест години затвор. Ала за хора като него всичко ще се уреди бързо. Те подреждат масите,
цветята, подготвят речите и скоро ще се озоват на свобода. Предполагам, че
не си бил в течение на всичко това?
Няголов се замисли:
– Откакто съм тук, внимателно ги наблюдавам и имам усещането, че този
начин на живот също не е лесен. В затвора има тридесет-четиридесет подобни лица, докато ние сме хиляда и ги знаем добре; те не са глупави и си дават
сметка за чувствата, които изпитваме към тях. Сигурно не е приятно всеки да
те третира като доносник.
– Лъжеш се, приятелю – каза неговият състудент, – те са деца на комунистическата партия и в този смисъл са добре обучени и формирани. Това е тяхна характеристика, тяхната втора природа. Не се грижи за тях, те се чувстват добре
в кожата си. Ще чуеш след малко речта на бивш министър, сега затворник. Той е
в състояние да говори глупости в продължение на два часа, без да се интересува
от истината, дотолкова е заслепен от марксизма и ленинизма. Знаеш ли, преди
да дойдеш тук, събраха затворниците с присъди като нашите. Дойде прокурор
да ни говори за нов член на закона, по който се повдигат политически обвинения.
Според този член, ако някой комунист бъде сметнат за виновен от партията
или от съда, към него трябва се приложи по-голяма суровост на закона, отколкото към някой антикомунист. Когато прокурорът приключи своята реч, той беше
най-силно аплодиран тъкмо от групата на комунистите затворници. Тези хора
искат да се покажат толкова верни, че подкрепят всички правителствени мерки
и са готови да обвинят самите себе си. Това е тяхна характерна черта. Щом
ги изправят пред съда, тяхното самообвинение е много по-силно, отколкото обвинителната реч на прокурора.
Няголов погледна приятеля си и запита:
– А ти какво мислиш за това?
– Какво мисля ли? – отвърна другият. – Не съм „чуждестранен наблюдател” и
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виждам в това само комедия, която би им позволила да излязат от затвора след
две-три години, въпреки че имат двадесетгодишни присъди. Ето истината.
В този момент затворниците спокойно разговаряха по между си, подобно на
Няголов и неговия приятел. Появи се обаче началникът на затвора, заедно с
двамата си заместници, облечени в милиционерски униформи, възможно най-елегантни, доколкото е възможно в тези мундири, и се насочиха към трибуната.
Сред арестантите настъпи мълчание. Началникът на затвора направи няколко
крачки, после спря, огледа се наоколо и извика:
– Защо не ставате прави?
– Прави, защо? – питаха се затворниците.
Няголов чу някой да казва:
– Защото влиза началник!
Друг добави:
– Този е същински дявол. Никога не съм го чул каже дума, без да упрекне някого
или да открие грешка; роден е за директор на затвора!
В този миг началникът запита:
– Не чувате ли съветския химн?
Едва сега затворниците чуха музиката от високоговорителите над главите им.
– Стани! – заповяда директорът.
Бавно и някак със съжаление, все едно за да ядосат началника, затворниците
започнаха да се изправят. Директорът нареди на надзирателя:
– Питай ги защо не стават на крака?
Надзирателят се затича да изпълнява заповедта и задаваше въпроса на всеки.
Целият този цирк продължи около двадесет минути. Някои отговориха, че са
болни, други, че не се чули музиката и се извиняват.
Ала мнозина имаха смелостта да кажат, че не искат да стават на крака за
съветския химн, защото са враждебни към системата в СССР; нали по тази
причина са в затвора, добавиха те. И щом някой се осмелеше да произнесе тези
думи, тутакси пет или шест души около него изразяваха същото мнение.
Когато разпитът приключи, главният надзирател рапортува пред директора:
– Мнозина – каза той – не са станали на крака, защото не зачитат съветския
химн.
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Изпаднал в ярост, директорът на затвора изкрещя:
– Всички, които не искат да стават прави на съветския химн, крачка напред!
От всички страни затворници пристъпиха към него: имаше поне стотина човека. Няголов и неговият приятел бяха част от групата; приятелят му подшушна
в ухото:
– Ето жест, с който можем да се гордеем.
– Отведете всички в карцера, нареди директорът.
Надзирателите започваха да се изнервят:
– Вървете по-бързо – крещяха те от всички страни.
Затворниците тръгнаха по стълбата, водеща към подземието. Нямаше достатъчно килии в карцера, за да затворят стотина души; тогава някои започнаха
да твърдят, че са болни или че не са чули музиката, така че накрая останаха
около петдесет души, които бяха натикани в седем изолатора, по седем или
осем души в карцер; килиите на карцера бяха с метър и половина дължина, метър
ширина и два метра височина. На тавана имаше дупка, откъдето проникваше
въздух в помещението. Преди да ги затворят, арестантите се групираха така,
че да са заедно с приятели или съмишленици; по този начин в един карцер имаше членове и симпатизанти на Земеделския съюз, в друг християндемократи, в
трети анархисти; естествено, нямаше група на комунистите.
Няголов и неговият спътник се озоваха сред земеделците; заедно с тях беше
най-възрастният затворник, осемдесетгодишен мъж с двадесетгодишна присъда. На влизане в килията затворниците продължиха да се подиграват с надзирателя. Един от тях каза:
– Жалко, че не можахме да вземем участие в големия празник!
Вратата на карцера обаче хлопна зад гърба им и те си дадоха сметка, че положението не е никак добро: не беше възможно да седнат. Дядо Греч каза:
– Да се надяваме, че щом онзи идиот свърши речта си, ще ни извадят оттук.
– С малкото мозък, който имат в главите си, не могат да държат реч дълго
време. Но имат писан текст пред очите и понеже не умеят да четат, това ще
отнеме доста време.
Друг добави:
– Да се надяваме токът да спре.
– Не – отвърна друг, – защото ще запалят свещи и така ще трае три пъти
по-дълго.
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Тези реплики повдигаха духа в килията. Но час-два по-късно въздухът започна да
не достига и настроението се промени.
– Нямат право да ни натъпчат в килия с такива размери – извика Няголов. – Забранено е от затворническия правилник. Ние сме затворници, но имаме право на
жизнено пространство, на въздух, хляб и вода.
От мрака се извиси глас:
– Имате предвид нашето конституционно право?
– Конституционно и човешко – отговори Няголов.
– Имам чувството, че все още не осъзнавате, че ние сме извън всичко това.
– Дори да сме извън това, трябва да защитим нашето право на живот.
– Всъщност, да – поде неговият приятел, – от години напразно се опитвам да
отстоя нашето човешко и юридическо право. И знаеш ли какво ми каза веднъж заместник-началникът на затвора: „Спри да повтаряш наученото от едно време”.
– Тези хора отхвърлят всички закони по силата на своето малоумие. Да си представим, че в този миг по всички високоговорители говорят за комунистическия
рай. За нас те са запазили ада. Откакто са на власт, преди всеки празник
провеждат интензивни арести без никакъв мотив. Човек би казал, че искат да
причинят страдание, за да се прояви или увеличи тяхното удоволствие. Така се
формира масата, длъжна да дефилира пред партийния секретар или началника
на милицията за удоволствие на максимум 3–5 процента от населението. Те
причиняват страдание на цял един народ, което е безчовечно, но вероятно е в
основата на всяка диктатура. Преди не бях се замислял над такива неща. Питам
се защо никой философ не е изразил това по разбираем начин или пък не съм
имал случай да прочета нещо подобно. И все пак виждате колко е просто: когато
пазачът ни наблъска в карцера, лицето му грееше от щастие. А за да е така,
другите трябва да страдат.
Дядо Греч, който не можа да проследи всички изтънчени размишления, ала улови
най-същественото, рече:
– Но има Бог над нас, който вижда и чува всичко.
– Да, да – каза друг, – вижда и чува всичко, но засега не реагира.
Вратата на килията се отвори и в мъждукащата светлина, проникваща от
коридора, те видяха заместник-началника на затвора заедно с надзирателя; началникът държеше ръцете си зад гърба, може би за да скрие, че държи палка. Със
саркастичен глас той съобщи:
– Наказани сте с петнадесет дни карцер; това е максимумът, който може да ви
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даде началникът на затвора, но наказанието може да се повтори.
Заместник-началникът процеждаше думите толкова бавно, че затворниците
имаха време за отговор:
– Щом говорите за право, къде е правото ни на жизнено пространство?
Няголов, който беше най-отпред, запита:
– Ако така поставяте нещата, ние също имаме правото на протест пред прокурора за това, че сте затворили седем души в единочка.
Заместник-началникът го изслуша, без да трепне.
– Ще се видите с прокурора, но вероятно като обвиняеми, защото искаме да
разберем как сте организирали саботирането на празника. Ще протестирате!
Какво си мислите, че ще правите саботаж и ще ви оставим на свобода? Няма
да стане!
Няголов още не умееше да води подобен диалог.
– Защо говорите за саботаж? – попита той. – Изразихме онова, което мислим.
Не е ли това свободата, за която говорите през цялото време?
Началникът на затвора, хванат натясно, закрещя:
– Вашето право е такова, а нашето – да ви вкараме в карцера! – След което
хлопна вратата на килията пред носа на Няголов.
Затворниците останаха за миг безмълвни, сетне Няголов рече:
– Извинявайте, ако сгреших. Съжалявам, че го заговорих.
– Не, не – отвърнаха останалите, – вече сме свикнали да водим този разговор.
С две думи, всичко е ясно.
– Имаме правото да постъпваме според убежденията си, а всичко, което те могат да ни направят, е да ни вкарат в карцера.
– Съгласни ли сте, в отговор на тази несправедливост, да обявим гладна стачка
и да откажем храната?
Да, всички бяха съгласни. Но Няголов добави:
– Нали знаете, че гладните стачки са забранени от комунистическия режим?
– Забранени или не, няма да ядем повече – заяви някой твърдо.
– Съгласни сме – рекоха останалите.
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Решението им придаде смелост, това беше начин да противодействат на нес
праведливостта. Някой предложи да направят опит да седнат, за да видят как
ще прекарат нощта. Килията беше толкова тясна, че всеки бе притиснат в
съседа. Друг отбеляза:
– Натикани сме като сардини в кутия.
– О, не – отвърна трети, – сардините са подредени, а тук сме в безпорядък.
И така си разказваха истории, за да мине времето.
Вечерта ги отведоха до тоалетните, по този начин те минаха покрай килиите
на своите събратя. Знаеха много добре, че ако говорят силно, ще бъдат чути,
и затова пред всяка килия обясняваха на надзирателя, че ще започнат гладна
стачка. Надяваха са другите затворници да ги разберат и да действат по същия начин. Това имаше успех. На другия ден, когато кофтито1 мина заедно с
надзирателя, за да разнесе полагаемия им се хляб, всички затворници отказаха
дажбата. Надзирателят само рече:
– Щом не щете да ядете, още по-добре, така ще икономисваме.
Клетниците се надяваха, че тяхната гладна стачка ще доведе началника на
затвора, че ще търсят причините за стачката и след като се изясни положението, ще ги изкарат от карцера. Никой обаче не идваше освен кофтито и надзирателя, които ги водеха до тоалетните. Четири дни пост преминаха ей така.
Дядо Греч не се чувстваше добре. Вече не можеше да се държи на крака и отказваше да иде до тоалетната. Искаше само да пие. Петата нощ беше ужасна.
Възрастният човек плачеше от болки в гърдите и имаше силно сърцебиене. Едва
към сутринта се успокои; не беше ясно дали е заспал, но през равни интервали
от време искаше въздух, малко въздух.
На сутринта, когато вратата се отвори, за да могат затворниците да идат до
тоалетната, двама от тях изнесоха стареца, поддържайки го под раменете, и
в светлината на коридора забелязаха, че целият е синкав. Неговите съкилийници
го отведоха в тоалетната, за да му освежат лицето с вода. Няголов запита
надзирателя:
– Не можете ли да поискате от началника да освободи стареца, който няма да
издържи, затворен в тази дупка?
– Не – отговори надзирателят, – той е наказан и трябва да си понесе наказанието. Ако освобождаваме всеки заради леко неразположение, никой няма да остане
в карцера.
Отново под ключ, хората шепнеха съвсем тихо, за да не ги чуе болният:
1

Кофти – на затворнически жаргон така се нарича арестант, обикновено от криминалните, който помага на
надзирателя при разнасянето на храната. – Б.пр.
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– Видя го как изглежда; няма да издържи дълго. Трябва да се опитаме да го накараме да хапне.
Един от затворниците похлопа по вратата, за да поиска да им донесат хляб. Но
никой не отговори. Час или два по-късно старецът получи още по-силни болки в
гръдния кош и в ръката; силите го напускаха, това беше агонията; и тази битка
със смъртта накара всички да страдат. Затворниците блъскаха с всичка сила по
вратата, защото болният се нуждаеше от въздух. Но никой не идваше. Затворниците от другите килии се присъединиха към тях в знак на протест, но напразно.
Дядо Греч вече не страдаше. Някой каза:
– Може би е заспал – и само след миг: – Не, мъртъв е!
След кратко мълчание Няголов рече с благоговеен трепет в гласа:
– Господи, ако си близо до него, нека почива в мир!
Никой не говореше. В килията се възцари мълчание. Загубата на приятел и
срещата със смъртта накараха всички да се замислят дълбоко, никой нямаше
желание да говори.
Следобед, когато ги водеха до тоалетните, те съобщиха на тъмничаря за кончината на стареца и получиха разрешение да го изнесат в коридора, където и го
оставиха, легнал по гръб пред вратата на килията. Влизайки обратно в карцера,
шестимата плачеха.
На следващия ден решиха да започнат да се хранят. Бяха гладували шест дни,
но констатираха, че от това няма никакъв ефект, ето защо си взеха дажбата
хляб, по триста грама на човек.
Втората седмица в карцера беше ужасяваща, почти не разговаряха, бяха деморализирани. Най-сетне настъпи петнадесетият ден и те можаха да се завърнат
по килиите си. Отсега нататък Няголов виждаше своите събратя от карцера
само в тоалетните. Помежду си те често споменаваха дядо Греч, от когото им
бяха останали много спомени, най-вече заради неговия весел характер и голям
опит. След всеки проведен разговор със свидетелите на последните мигове на
стареца Няголов осъзнаваше, че нещо се е променило във всеки един от тях,
включително и у него; характерите им бяха променени. Понякога той си мислеше: животът е толкова кратък, защо е необходимо човек да бъде зъл? Може би
защото е глупав. Клетото човешко същество се губи в дребни детайли, а не
вижда простата истина.
Ала тези моменти на песимизъм лесно се преодоляваха благодарение на събратята в затвора, с които водеха интересни дискусии. И след няколко дни Няголов
се върна в обичайния ритъм.
Превод от френски: Тони Николов
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За първи път в превод на български език
се появяват личните дневници, водени в
продължение на десетилетие от един от
най-изтъкнатите православни богослови
на отминалото столетие и дългогодишен
декан на семинарията „Св. Владимир” в Ню
Йорк, протопрезвитер Александър Шмеман.
Подобно на всеки личен дневник, и този
дава възможност на своя автор свободно да
изразява позиции по теми и въпроси, които
го вълнуват най-силно. Формата на дневник
придава допълнителен изповеден характер на
изказаните мнения и критики по широк кръ г
теми и въпроси. Запознаването с Дневниците
е отлична възможност за запознаване в
дълбочина с идеите на отец Александър,
които са изказани в останалите му книги,
статии и публични изказвания.
Българското издание е осъществено по
третото руско издание: Прот. Александр
Шмеман Дневники 1973–1983 (Москва: Русский
путь, 2009). Включен е и целият снимков
материал, съдържащ се в оригиналното
издание.
Автор на предговора към българското издание
е проф. Калин Янакиев.

Прот. Александър Шмеман,
Дневници: 1973–1983 г. – ново
издание в Християнска библиотека
на фондация „Комунитас”

Прот. Александър Шмеман

Дневници
1973–1983

Петък, 9 март 1973 г.
... Голямата грешка на съвременния човек е отъждествяването на живота с
действието, мисълта и т.н., и вече почти пълната неспособност да се живее
животът като несекващ дар. Да отидеш на гарата под ситния, вече есенен дъжд,
да видиш, да почувстваш, да осъзнаеш плъзгането на слънчевия лъч по стената – всичко това не е само „още едно” събитие, но и самата действителност на
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живота. Не някакво условие за действие и за мисъл, не и безразличен спрямо тях
фон, а онова, заради което (за да бъде то, за да се чувства, за да се „живее”) в
действителност си струва и да действаш, и да мислиш. И това е така, защото
само в това ни дава да Го усетим и Самият Бог, а не в действията и не в мислите.
И ето защо е прав Julien Green, когато казва: „Tout est ailleurs”, „Il n’y a de vrai que
le balancement des branches mis dans le ciel”1 и т.н. Същото е и с общението. То
не е нито в разговорите, нито в обсъжданията. Колкото по-дълбоко е общението
и радостта от него, толкова по-малко зависи то от думите. И обратно – тогава почти се страхуваш от думите, те ти нарушават общението, прекратяват
радостта. С особена сила почувствах това в онази новогодишна декемврийска
вечер, когато в Париж седях на мансардата на Адамович. Всички казват, че той
предпочита да говори за празни работи. Вярно е. Но не защото нямаше за какво
да си говорим, а защото това очевидно беше именно общение. Оттук и моята
неприязън към „дълбоките” и особено към „духовните” беседи. Нима Христос е
разговарял със Своите дванадесет, ходейки по пътищата на Галилея? Нима е решавал техните „проблеми” и „трудности”? Същевременно, в крайна сметка, цялото християнство е продължение именно на това общение, на неговата действителност, на неговата радост и неговата действеност. „Добре е да бъдем тука”2.
Ето такава „добра” беше и вечерта с Адамович, пък и всичко, което наистина
запомних, остана от живота ми като „добро” и радостно – вечрите и вчерите
двамата с Вл. Вейдле в Париж, преди това пък приятелствата от корпуса. Своеобразната „уникалност” на Репнин в живота ми. Ние определено нямахме за какво
да разговаряме, но тъкмо така на мен винаги ми беше добре с него, макар че вън
от тези мимолетни срещи в Париж, веднъж годишно, почти не се сещам за него.
Брат ми Андрей – с него през последните двадесет години не сме си казали и
три „сериозни” думи, но срещите и общуването с него са една от най-важните,
най-действителни радости в моя (също както и – знам това – в неговия) живот,
едно безспорно, очевидно „добро”. И обратно, там, където в центъра, като съдържание на общението, са действията, събитията и мислите – там не се получава
и общението. А ето че с К. Ф. се получава! Наистина, „il n’y a de vrai…”. Думите
трябва да се обмислят не в разговорите (където така често са само чекове без
покритие), а в дълбочина, в самия този опит tout est ailleurs, като практическо
свидетелство за него. Тогава звучат и сами те се превръщат в дар, в тайнство.
И така, като си припомня, се оказва, че най-голяма сила и радост от общението
в моя живот са ми носили онези, които „интелектуално” са означавали твърде
малко за мен: Репнин, о. Сава Шимкевич (в корпуса, 1933–1935 г.), о. Киприан...
Удивителен, съвсем пролетен ден! Почти горещо е. Цял ден съм си у дома, зад
писалището. Щастие.

Понеделник, 26 март 1973 г.
... Днес си мислих за мъчително ниското ниво на църковния живот, за кампанията
1

„Всичко е другаде”, „Истина има само в поклащането на клоните на фона на небето” (фр.).

2

Мат. 17:4.
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срещу Бродски в руски вестник, за фанатизма, нетърпимостта и действителното „робство” на толкова хора. Към нас се приближава ново средновековие, само
че не в онзи смисъл, в който употребява понятието Бердяев, а в смисъла на ново
варварство. Православните „църковници” на практика избраха и – още по-лошо –
възлюбиха Терапонт3. Той им допадна, с него всичко им е ясно. И най-важното –
ясно е, че всичко, което е по-висше, което е непонятно и сложно – всичко това
е съблазън и следва да бъде разрушавано. В културата започва тържество на
„великорусите”, на нео-неославянофилите. Това е разцвет на опростенчеството,
на антисемитизма. Отдавна трябваше да сме разбрали, че на света съществува много силно и могъщо явление – религията без Бога, религията като средоточие на всички идоли, владеещи падналата човешка природа, религията като
оправдание на същите тези идоли. И в това е най-голямата съблазън. Терапонт
е наистина аскет, молитвеник, подвижник, традиционалист и т.н. И разминаването между емигриралия Терапонт и съветския Терапонт е чиста случайност.
Болшевизмът го има в националната руска власт, както и същността на емигрантския национализъм и антикомунизъм е болшевишка. И за единия, и за другия
болшевизъм има само един враг – свободният човек и особено свободният „в
Христос”, тоест единствено истински свободният. Това е скрита ненавист
към Христос, Който вечно съди „Църквата” и „великия инквизитор” в нея.
Оттук и вечният въпрос: какво да се прави? Ако останеш, както сега се казва, „в системата”, волю-неволю приемаш и нея, и нейните методи. Ако пък се
„оттеглиш” и застанеш в позата на „пророк” и „изобличител”, хлъзваш се към
гордостта. Мъчително е това вечно разкъсване.

Понеделник, 2 април 1973 г.
... Кой е измислил, че религията е разрешение на проблемите, че дава отговори…
(а ние точно с това и живеем). Тя винаги е преход в друго измерение и следователно не решава, а премахва проблемите. Проблемите също са от дявола. Боже
мой, как той е натъпкал религията със своята пошлост и суета, за да я превърне в „проблема за религията в съвременния свят” – все думи, които нямат и наймалко отношение към субстрата на живота, към голите редове ябълки под дъждовното пролетно небе, към страшната реалност на душата във всичко това.

Вторник, 3 април 1973 г.
Днес – лекция: за Възкресния прокимен на Всенощното бдение, за подготовката
към четенето и за самото четене на Евангелието и т.н. И отново: колко много
откриваш радостно сам за себе си в тези опити да предадеш на другите непредаваемото. Боя се, че тези опити са неуспешни; дори в „православието” хората
са се отучили да разбират, да чувстват и да съзнават за какво става дума в
богослужението, каква е онази реалност, в която то въвежда, как – преди да ни
съобщи нещо, да предаде, да обясни – то създава „измерението”, в което и само
в което може да стане всичко това: и съобщаването, и предаването, и причас3

Терапонт е мрачният монах от романа на Ф. М. Достоевски Братя Карамазови.

117

Предстои да излезе

тяването. И Църквата съществува само за да яви това измерение в действителността. Без него цялото  учение, строй и порядък не означават нищо… Но
точно това [често] не чувстват дори богословите и поради това имам от тях
такъв тежък „махмурлук”. В Святая святих проникнаха немските професорчета,
които ни обясняват – научно и с примери – всичко: и „същността”, и „развитието” и „проблемите”, но уви, тяхното не струва и пукнат грош. Студентът пък,
седял три години над догматиката, патристиката и историята на Църквата,
или се старае възможно по-скоро да забрави всичко това, или сам се превръща
в „немско професорче” и с безкрайна важност пише за „мистичния опит според
Максим Изповедник”. И играта продължава…

Понеделник, 8 октомври 1973 г.
Още книги, прочетени през лятото: Le paradigme perdu: la nature humaine от E.
Morin, Histoire et la dialectique de la violence от R. Aron и Qui sommes-nous от Julien
Green4. Всяка от тях, макар и различна от останалите, извикваше една и съща
мисъл: за да се запази вярата, по-добре да се четат сериозни агностици, отколкото богослови…
... Днес си мислих следното: като цяло, като замисъл, западното богословие е
рухнало, разбито е на парчета. Останали са научността, която вече не води
наникъде, и евтините клоуни: Harvey Cox, Hans Kung и tutti quanti. За какво може
да се „диалогизира” с тях?
В събота Ляна става на петдесет! Цял един живот заедно. И какъв щастлив
живот само!
… Отново война! В Близкия изток. Интересът към нея е почти като към някакъв
спорт. Лично аз нямам симпатии – дълбоки, човешки – нито към арабите, нито към
Израел. От край до край „фалшив”, този конфликт е построен върху една лъжлива
и отвратителна риторика. Ирландци, араби, евреи… Да не отваряме пък дума за
нашите вождове. За хитреците във Вашингтон (Watergate!). Всичките тези вождове на някога велики държави, очакващи – като милост и връх на признанието –
да бъдат приети от Мао! Моят съсед, който цяла сутрин си подстригва храстите, ми изглежда като връх на човечността на фона на цялото това убожество. А
вчера по телевизията – сблъсъци на араби и евреи в Ню Йорк. Що за лица! И речи
на представители на някаква си Upper Volta5 в ООН. Каква безобразна, дребна и
ненужна безсмислица. И някакви християни, жадуващи да се потопят във всичко
това. Ще го кажа още веднъж: интересът е като към боксов мач.

Четвъртък, 11 октомври 1973 г.
Вчера ходих на Андрей Рубльов в Lincoln Center. Много чаках този филм след възторжените похвали на владика Александър Семьонов-Тян-Шански и Никита Стру4

Изгубената парадигма: човешката природа от Е. Морен, История и диалектика на насилието от Р. Арон и Кои
сме ние от Жюлиен Грийн (фр.).

5

Горна Волта (англ.) [днешната държава Буркина Фасо в Западна Африка (бел. прев.)].
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ве – хора с несъмнен вкус и вътрешен слух. Уви, разочарование. Филмът нито
веднъж не ме увлече истински, не ме вкара вътре в себе си. Разбирам и „прегръщам” всичките добри намерения на Тарковски, но avec de bonnes intentions on fait
de mauvais films6. Целият негов (т.е. на филма) символизъм, уж така интензивно
поднесен и натрапен, с уж така видните през цялото време детайли и шарки
(вижте – казва – импресионистичната ми техника): опашката на коня и задните
му части камерата следи цели две минути! И една жестокост, която е поднесена малко като в Grand Guignol7. Частичният успех е налице, талантът е налице.
Като цяло обаче според мен това е провал. Изкуството, и особено зрителното,
изисква „синергизма”, участието, че дори и съпричастието на зрителя. Тук пък
всичко е сдъвкано, дадено наготово, смляно. Зрителят обаче остава отвън. В
салона срещнах стотици познати. След края на филма двамата със Серьожа се
изнесохме бързо. И друг път съм слушал всичките тези „потресаващо беше”!

Петък, 12 октомври 1973 г.
... Хората няма защо да се обръщат към Христос, ако не „обърнат” възприятията си за света и живота. Защото и Христос се оказва само „символ” на
онова, което ние и без Него обичаме, което и без Него искаме. И едно такова
християнство е още по-страшно от агностицизма и хедонизма. Ето защо и
християнският „активизъм” – в пределите на сегашния „светоглед” и усещане
за живота – е така лъжлив и дори отвратителен.
Богословите са свързали съдбата си – вътрешно – с „учеността”. А колко пообщи са техните пътища с тези на поетите, на хората на изкуството. Вследствие от това и богословието се е превърнало в скучно академично забавление,
което на никого не е необходимо – нито в Църквата, нито вън от нея. Само
поезията е истинска и трудна, а „учеността” е безкрайно лесна: „… авторът
добре е усвоил литературата по предмета”. В религията съвременният богослов е горе-долу същото, каквото „литературоведът” в изкуството – на каква
точно необходимост те отговарят?...

Петък, 14 декември 1973 г.
„Христос никога не се е смял”. Мислих за това вчера по време на Christmas Partyто8 в семинарията, където със смях и с много добре изпипани сцени от семинарския живот като че ли се „екзорцираха” всички недоразумения, всички изпарения
от нашия малък и поради това неизбежно повреден от всевъзможна дребнавост
свят. Смях от различно естество. Има го несъмнено и смеха като форма на
скромност. Изтокът почти е лишен от чувство за хумор – оттук е и толкова
многото гордост, помпозност и склонност tout prendre au tragique9. Винаги ме
изморяват хората без чувство за хумор, вечно напрегнатите, вечно обиждащи6

„С благи намерения се правят лоши филми” (фр.).

7

Гран Гиньол (фр.) – парижки театър на ужасите, популярен през първата половина на XX век.

8

Рождественска вечеринка (англ.).

9

Всичко да бъде възприемано трагично (фр.).
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те се, когато бъдат сваляни от своите си висоти, „моноидеистите”. Ако ни е
казано „станете като деца”, то това не може да стане без чувство за хумор.
Разбира се, подобно на всичко, смехът също е паднал и може да бъде демоничен.
По отношение на идолите обаче смехът е спасителен и необходим повече от
всичко друго.
... Аз обожавам дома си и всяко заминаване за мен винаги е подобно на смърт,
завръщането ми се струва безкрайно далечно! Това, че в света съществуват домове – всички тези безбройни осветени прозорци, зад всеки от които има някакъв
„дом” – винаги ме изпълва със светла радост. Подобно на Мегре, аз почти бих искал да проникна във всеки един от тях, да усетя неговата единственост, качеството на жизнената му топлина. Винаги когато виждам мъж или жена да вървят с
покупки, а това означава към дома си, си мисля: ето, той или тя си отиват у дома,
в своя истински живот. И ми става хубаво, и те ми стават някак близки. Повече
от всичко ме занимава какво правят хората, когато „не правят нищо”, тоест
именно когато живеят. И ми се струва, че само тогава се решава тяхната съдба,
само тогава животът им става важен. „Еснафско щастие” – това понятие са
го измислили и са вложили в него презрението и осъждането си активистите от
всички оттенъци, тоест всички онези, които всъщност са лишени от чувството
за дълбочина на самия живот – онези, които мислят, че животът изцяло се разпада на дела. Великите хора, като например Де Гол, са в действителност „малки”
хора и поради това от тях остава така малко, или още по-вярно, интересът след
тяхното отминаване все повече и повече се съсредоточава върху „малкото” у
тях, върху техния живот, а не върху делата им, които се оказват в значителна
степен призрачни! „Той нямаше личен живот” – казваме ние с похвала. А в действителност това е и глупаво, и тъжно; и нямалият личен живот в крайна сметка
не е нужен никому, защото на хората един от друг и един в друг им е нужен живот.
Бог ни дава Своя живот („за да имаме ние живот от живот” – Кавасила), а не
идеи, доктрини или правила. И общението е само в живота, а не в делата. Затова
домът не противоречи на израза „tout est ailleurs”, който противоречи на почти
всяка активност. У дома, когато всичко е „свършено” (върнал си се от работа…),
се възцарява самият живот, но точно той е открит „другиму, другиму, другиму”.
Христос е бил бездомен не защото е презирал „еснафското щастие” – Той е имал
и детство, и семейство, и дом, а защото е бил „у дома” Си навсякъде в този свят,
сътворен от Неговия Отец като дом за човека. Само „на дома” (не на държавата, нито на активността и т.н.) може, по Евангелието, да се каже: „Мир на този
дом”. Ние не притежаваме „пребиваващ тук град”10, т.е. не можем да се отъждествим с нищо в света, тъй като всичко е ограничено и – след Христос – всяко
отъждествяване се превръща в идолопоклонство, но ние имаме дом – човешки, и
дом Божи – Църквата. И разбира се, най-дълбокото преживяване на Църквата е
именно преживяването й като дом. Винаги е тъкмо това, винаги и преди всичко
самият живот (Литургия, вечер, утро, празник), а не активност. „Църковна дейност”, „църковен деятел”, „обществен деятел”: колко груби са всъщност тези
понятия и как от тях не лъха нито светлина, нито радост…
10

Срв. Послание до Диогнет (V, 2-5) – В: Светоотеческо наследство. Изборник, с. 109. Основната идея в този
раннохристиянски текст е сред любимите на отец Шмеман (бел. прев.).
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Понеделник, 17 декември 1973 г.
В петък – чуден разговор с внуците в Wappingers Falls, у Ана и Том, при които
нощувах и където на следващото утро имаше архиерейска служба с две хиротонии на наши студенти. След като в онова утро написах за дома и за живота,
снощната вечер бе като че ли изпълнение на написаното, негова очевидност.
..... В светлината на вчерашния ни разговор с Миша днес си мислих за срещата
ми миналия вторник с о. Г. Граббе. Той казва: целта ни е да опазим „чистото
православие”. В действителност, разбира се, нашият спор, коренното ни разногласие, е съвсем друго. За него „чистото православие” е преди всичко и изключително бит. У тях няма никаква мисъл, никаква „проблематика”, нито дори
способност тя да бъде разбрана; напротив – има органично оттласкване от нея,
нейно отричане. От тяхна гледна точка отричането и оттласкването е правилно, защото всяка мисъл и всеки „проблем” е опасност за бита. А междувременно
цялата сегашна криза на християнството се състои тъкмо в това, че е рухнал
„битът”, с който самото то се е свързвало и комуто всъщност се е подчинило,
макар и да го е украсило в християнски тонове. Въпросът обаче съвсем не е в
това, бил ли е този бит лош или добър – той е бил едновременно и лош, и добър, –
а само в това, възможно ли е и необходимо ли е да се придържа към него – като
към conditio sine qua non11 – самото християнство, самото православие. На този
въпрос „те” отговарят с едно стопроцентово, дълбинно да. И точно поради
това така лесно преминават от бита към „апокалиптиката”. По парадоксален
начин апокалиптичната истерия се ражда именно от „битовистите”, като реакция на гибелта на бита, на органичния живот, на обичая, на строя. Оттук е
още и инстинктивният им страх от тайнствата (от честото причастяване и
т.н.). Защото тайнството е есхатологично, то не се вмества само в бита (в
който обаче прекрасно се намества „умилителният обичай на ежегодното говеене”). Оттласкване от културата и от богословието. Защото и културата,
и богословието са есхатологични по самата си природа. Те внасят в бита проблематика, въпроси, трагизъм, търсене, борба, те през цялото време заплашват
статиката на бита. Културата „битовистите” приемат само тогава, когато е
застивала и превръщайки се в част от бита, е ставала една „обезвредена” безопасна игла. Когато вече знаят какво и как следва да мислят (или да не мислят)
за нея. Приживе Хомяков е бил смятан за модернист и рушител на устоите; сега
за всички „битовисти” той е символ и въплъщение на консерватизма. И това е
така, защото „битовистите” са абсолютно неспособни да възприемат каквото и да е съвременно творчество и духовно да се ориентират в него. За тях
християнството, православието, е добро и „приемливо” само защото е древно,
защото е в миналото и е само субстрат и санкция на бита...

Вторник, 15 януари 1974 г.
В писмото до Никита (изпратих му статията за Архипелага) питам така: не се
ли побърквам аз във възхищението си пред Солженицин, не е ли преувеличено то?
11

Непременно, задължително условие (лат.).
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Удивявам се, че хората сякаш не виждат колко поразително е явлението Солженицин, цялата му дълбочина, висота и широта. Вчера при Connie T. (за освещаване
на дома) – отново онези „резерви” на Й. Майендорф от типа на: „Да, разбира се,
но…”. Този път се опитах да ги разбера тези „резерви”, да се вслушам в тях.
Въпросът за Църквата – него Солженицин не го чувствал, не го разбирал… Многословия. И т.н. Мога да разбера всичките тези възражения. Но нито едно от
тях не ме убеждава. Например за Църквата – все повече чувствам, че „кризата”
на Църквата в това се и заключава, че в централна тема на нейния живот се
е превърнал въпросът как да „спасим” Църквата. Но този въпрос е изменил относителното тегло на християнството в света, ça a fauss tout12. На мен ми се
струва, че Солженицин е зает не със „спасяването на Църквата”, а на човека. И
тази грижа е по-християнска от грижата за „спасяване на Църквата”, в името
на която се приема и се оправдава всяка лъжа, всеки компромис. Величието на
Солженицин и значението му са точно в това, че „сменя” перспективата, че
променя въпроса. Но именно от това се боят хората повече от всичко, това наймалко го разбират. Що за Църква е Църквата, която през цялото време трябва
да бъде спасявана с цената на лъжа? Как тя може да проповядва вярата? „Не
бой се, само вярвай…”13. Самият Солженицин е доказателство за това как нравствената сила побеждава, как самата тя се превръща в „исторически фактор”.

Четвъртък, 24 януари 1974 г.
... Завършвам книгата на M. Eliade (Fragments d’un Journal). Впечатлението е
много силно. Много от написаното е безкрайно вярно, но едновременно с това
някъде има и една фатална грешка. Да разбираш толкова добре всичко за религиите, за символите и сакралното и да нямаш жива, конкретна религия. Такава
е съдбата на съвременния „интелектуалец”. От една страна, почти да завидиш
на неговата свобода от „църквата”, от институциите и от всичко онова, което
е полепнало по нея. От друга обаче – веднага чувстваш нейната истина, незаменимостта . „Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот”14. И
блажен е оня, който няма да се съблазни поради Тебе15.
В нашия свят всяка религия, която е без Христос (дори и християнството, дори
и православието), представлява отрицателно и дори страшно явление, така че
дори само съприкосновението с нея е опасно. Такава религия може да бъде изучавана за по-добро разбиране на християнството, или още по-добре казано, на
Христос. Сама по себе си обаче тя не може да бъде „спасение”, каквото и да се
разбира под тази дума. Ето това е, което не вижда и не чувства Елиаде. Както
не вижда и това, че Христос е едновременно и изпълнение на тази „сакралност”,
в която той справедливо вижда не „историческо”, а онтологично явление за
човека, основно за неговата „структура”, и едно преодоляване на тази сакралност, без което религията неизбежно се „разлага” в нещо демонично.
12

Това е изопачило всичко (фр.).

13

Марк 5:36; Лука 8:50.

14

Иоан 6:68.

15

Срв. Мат. 11:6 (бел. прев.).
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Ранните християни: Тялото Му е на престола, защото Той е сред тях. Сегашните християни: Христос е тук, защото Неговото Тяло е на престола. Уж става
дума за едно и също нещо, но на практика съществува онази основна разлика,
която отличава ранното християнство от нашето – онази разлика, за която
неясно защо не знаят и която неясно защо не разбират богословите. Там всичко
е било от знанието за Христос и от любовта към Него, а тук – от желанието
да се „осветиш”. Там до причастието те води следването на Христос и от причастието произтича следване на Христос. Тук пък Христос почти не участва.
Това са две почти различни религии.

Събота, 16 февруари 1974 г.
... Препрочитайки дневника на J. Green, си мисля как всяка религия – в конкретния случай католицизмът – едновременно и съобщава главното, и го ограничава.
Green все го измъчва въпросът за броя на избраните, на предназначените за
спасение. Успокоява се с това, че – дори някои от светците и да пишат за
това – Църквата по този въпрос не се е изказала. Колко чужди за православния са самият този подход и това измъчване! При това не защото тук няма
„проблем” – той е навсякъде и навред – а защото същността на вярата не е в
това да разрешава проблема, а в това да го премахва. Наличието на проблеми е
обратнопропорционално на наличието на вяра.
Задушница. Стоейки днес в олтара, изведнъж силно усетих как вече две седмици
не съм се причастявал, почувствах го като ясно „отсъствие” в моя живот...

Вторник, 19 февруари 1974 г.
... „Духовност”, „църковност” – какви двусмислени и поради това опасни понятия.
Удивително е, но почти всички, които познавам като търсачи на „духовност”,
винаги са били тесногръди, нетърпими и скучни, безрадостни хора, които при все
това обвиняват всички останали в „бездуховност”. И винаги в центъра са самите те – не Христос, нито Евангелието, нито Бог. В тяхно присъствие няма да
разцъфнеш, а точно обратното – по някакъв начин духовно ще „се наежиш”. Гордост и егоцентризъм, самодоволство и тесногръдие – защо обаче им е тогава
тази прословута „духовност”? И всичките тези специалисти по „църковност”!
… Какъв дребнав и душен свят. Ще ми кажат обаче – това не е истинската духовност, това е псевдодуховност. Къде е обаче тази истинска духовност? Може
би някъде в пустините или в самотните килии. Не знам. Във всеки случай тази,
която в Църквата „професионално” се представя за такава, за която говорят
като за „духовност”, не само не ме убеждава, а дори напротив – отвращава ме.
Няма нищо по-лошо от професионалната религиозност! Но всичките тези прокарвания на пръсти през броениците в моментите на църковни сплетни, целият
този стил на наведените очи и на въздишките – всичко това е една изветряла,
ужасяваща фалшификация. Тези мисли ми дойдоха след вчерашните разговори за
Солженицин. Казах така: мисля, че той не е църковен човек – имайки предвид неговата „не-акатистност”. Какъв ужас предизвика това сред събеседниците! В
наши дни „църковността” е само алиби за безотговорността – християнската,
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нравствената, жизнената. „Църковността” буквално освобождава от грижи за
каквото и да било друго и най-важното – за същността на християнството, за
неговото учение, призив, откровение.

Вторник, 21 януари 1975 г.
Вчера – в Union Theological Seminary. Симпозиум-семинар The Liturgy and the Arts16
с мое встъпително слово. След мен говори А. Б., която е последователка на Юнг.
За символизма, за подсъзнателното и т.н. Седях си и си мислех: каква невероятна бъркотия се случва в съзнанието (или в подсъзнанието) на християните!
Трудно е да си представиш какво може да предложи християнството на съвременния свят. Струва ми се, цялата работа е там, че когато говорят, християните мислят единствено за „съвременния свят”, докато християнството (и
по-точно Христос) никога не е насочено към „съвременността”, а само към
вечното и неизменното в човека. Трагичният грях е в това, че ние сме се съгласили със „съвременността” в отричането на самото наличие на това „вечно”
и сме започнали да възприемаме всичко в категориите на историята, тоест на
изменяемото и текущото. И тъй като не знаем на кого говорим, ние не знаем
също и какво говорим…

Сряда, 21 май 1975 г.
Чудовищно е количеството на прочетените от мен книги – повече или по-малко
случайно: било по необходимост (в училище, за лекциите, като „материал” за
книгите и т.н.), било просто за развлечение и „баланс”.
В руската литература: 1) Толстой, при това четях и препрочитах винаги с наслада на първо място Анна Каренина, и на второ, Война и мир; останалото не
съм препрочитал; 2) Достоевски го прочетох, но с изключение на Братя Карамазови не съм го препрочитал, никога не ме е теглило; 3) Чехов мога и желая
да го препрочитам почти винаги; 4) при Тургенев нещичко препрочетох, но мързеливо и случайно; 5) Пушкин – препрочитах го и особено Капитанска дъщеря и
Повестите на Белкин; 6) Гогол – препрочитам го винаги с ново наслаждение; 7)
Набоков също (точно заради това почти физическо наслаждение); 8) Бунин и т.н.,
Лермонтов, Розанов, поетите – почти всички (но не обичам Гумильов и всички
„народници”, всичките ония „ай, люли, люли…”).
Във френската литература: Мориак, Жюлиен Грийн, Жид, Пруст.
Английската и немската литература съвсем не ги познавам.
Ужасно обичам биографии, дневници (Paul Léautaud).
Ето това всъщност е и целият мой „багаж”.
„Психоанализирайки” себе си в тази плоскост, стигам до следните изводи:
16

Богослужението и изкуствата (англ.).
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Не обичам „идейната” литература – философията, богословието и т.н. Не я
обичам, защото смятам, че я чувствам ненужна за мен, за моето виждане за
живота и за религиозния опит. Вместо идеите и идеологиите предпочитам конкретното, живото и единичното. През целия си живот например четох за френските модернисти, но те ме интересуват като хора, а не като идеи…

Събота, 31 май 1975 г.
Днес сутринта – дълъг разговор с Л. за Солженицин. Един опит да изясня за
себе си каква би била евентуална моя „трета” статия за Солженицин – вече при
отчитане на опита, изведен от личните ми срещи с него.
Първите две (За Солженицин и Зряща любов) съдържаха в себе си прочит на
Солженициновия светоглед, на основната насока и вдъхновението в творчеството му. Основни твърдения: за християнския писател (триединна интуиция за
тварност, падане и възраждане), за руския писател (обръщане към Русия – със
„зряща любов”, тоест с истина, със събаряне на митовете) и накрая, в Архипелага, за пророческия разрушител на „идеологизма” като основоположен идол и
ergo17 основоположно зло в съвременния свят.
Въпрос: остава ли всичко това в сила в светлината на „опита” от едногодишното ми общуване с него? „Прочит” ли е било това или грешка?
Преди всичко за мен е несъмнено, че дори и първият ми „прочит” като цяло да
остава верен, що се отнася до дълбините в Солженициновото творчество, то
вътре в това „цяло”, подобно на неизлекувани „тумори” лежат доста страховити съблазни, така че въпросът може да бъде поставен по следния начин: кое
преобладава при Солженицин – тази „дълбочина”, която е и предизвикала възхищението и вътрешното ми съгласие и го е направила с нещо така „съдбоносен”
както в духовната история на Русия, така и в света at large18, или тези „съблазни” като рак разлагат и „метастазират” неговата дълбочина? Именно това
е – за пореден път – сблъсъкът на твореца, „пророка” с много силната, много
ярката личност, която точно поради силата си и поради своята самобитност
се оказва неспособна да носи „тежкия дар на тайнослушането”19.
Ясно е, че човекът Солженицин и творецът Солженицин не само не са в съгласие
помежду си, но че вторият е просто опасен за първия. Струва ми се, че до този
момент „човекът” се е смирявал пред „твореца”, намирал е в себе си силите за
това смирение, което единствено и прави възможно „пророчеството”. Струва
ми се обаче и това, че сега творчеството на С. е на кръстопът и това е точно защото в него все по-очевидно прозира „човекът” с неговите съблазни. Така
възприех вече Телето и много от Изпод канарите. Тук вече има нещо, което не
„изгаря”, което не се претворява, не се отделя от твореца и поради това не се
превръща в „ценност сама по себе си”.
17

Следователно (лат.).

18

Въобще (англ.).

19

Из стихотворението на В. Ходасевич Психея! Бедная моя!
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Поради това, убеден съм, е толкова важно да се оправиш със „съблазните” и да
диагностицираш туморите.
Първият и вероятно най-важен от тях е отношението му към Русия – качеството на неговия „национализъм”. Това не е „месианизмът” на Достоевски („призванието на Русия”), който увенчава цялата руска диалектика от ХIХ век. Не е и
народничеството на Толстой, макар Солженицин да е по-близо до „толстоизма”,
отколкото до Достоевски и неговата метафизика. „Национализмът” и на Достоевски, и на Толстой има някакво религиозно и следователно „универсално”
значение, те двамата го оправдават по един или друг начин, що се отнася до
онова, което сами смятат за висша истина или правда – месианското призвание
на Русия в историята при Достоевски, „правдата на живота” – при Толстой, и
т.н. При Солженицин всичките тези „ценности” са отменени от една-единствена ценност – рускостта. Тази рускост не е синтез, съчетание или сложна сплав
от всички аспекти и „ценности”, които са създадени и изстрадани в Русия и
които дори при противоречията си съставляват „Русия”. Напротив, всички тези
ценности сами биват оценявани по отношение на „рускостта”. Така в нейно име
биват отхвърлени Пастернак, Тургенев, Чехов, Манделщам, Петербург, да не говорим вече за цялата ни съвременност – Платонов например, и т.н. Целта, задачата на Солженицин по неговите думи е да възстанови историческата памет на
руския народ. По парадоксален начин обаче точно тази историческа задача („Искам – каза ми в Париж – да напиша за руската революция така, както Толстой е
описал дванадесета година, така че моята истина за нея да бъде окончателна)
изхожда от някакъв радикален антиисторизъм, а също така се и опира на него...
Вторият тумор, който, струва ми се, продължава да нараства, това е идеологизмът на Солженицин. Най-потресаващата и най-дълбока истина на Архипелага
за мен е било (и остава) изобличаването и разобличаването на идеологизма като
основно, дяволско зло на съвременния свят. В този смисъл марксизмът е завършек
на всички идеологии като такива, защото всяка идеология отрича свободата, личността, принася човека в жертва на утопията и откъсва истината от живота.
Идеологията – това е християнство, откъснало се от Христос, и поради това
тя възниква и царува именно в „християнския свят”. „Пророкът” в Солженицин е
показал, изявил е това с огромна сила. Човекът в него обаче все повече и повече се „идеологизира”. Идеологията – това е отричане на настоящето в името
на бъдещето, „инструментализация” на човека (важното е каква е ползата от
конкретния човек за моето или за нашето дело). Преход от „причастие” към полемика. Определение от обратното, от оттласкването. Това е мрежата на отвлечените истини, хвърлена над света и над живота, която прави невъзможно общението, тъй като всичко се превръща в тактика и в стратегия. „Идеологизмът”
на Солженицин – това е тържеството на „бореца” в него – такъв, какъвто той
се изявява като „човек” (за разлика от твореца). Това е ленинското начало в него:
разривът, укорът, използването на хората. Това е „средството”, което е отделено от „целта” (за разлика от Христос, Който снема като страшна същност на
демонизма различаването между „средство” и „цел”, тъй като в Христос целта,
тоест Царството Божие, се разкрива в „средството” – Самия Той, Неговия живот…). На Солженицин, както и на Ленин всъщност им е нужна партия, тоест
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безусловно подчинен на тяхното ръководство и лоялен лично на тях колектив…
Ленин през целия си живот „къса връзки” – само и само да не бъде отъждествяван
с нещо, което би било чуждо на неговите цели и на неговите средства. Лоялността се достига с помощта на заплахите и на опасността да бъдеш отлъчен – както от „делото”, така и от неговия вожд. И това не е нещо „лично”, не е за себе
си, а само за делото, само заради абсолютната истина на целта…
Третият „тумор” е в областта на религиозното съзнание. Творецът ще приеме
„триединната интуиция”20. Човекът обаче ще  се съпротивлява, ще се съпротивлява всъщност на Христос. На него му е по-леко с Бога, отколкото с Христос.
Към Бога може по един или друг начин да изведем нашите „ценности”. Христос
обаче изисква тяхната „преоценка”. Със споменаване на Бога може да бъде
„санкционирана” всяка йерархия на ценностите, но само една – абсолютно различна от всички останали – е възможна с Христос. Религията на Бога, изобщо
религията, може дори да подхранва гордост и надменност („Ние сме руснаци, Бог
е с нас”). Религията пък на Христос и на Онзи Бог, Който ни е открит в Него, е
несъвместима с гордостта. С Бог може да бъде „оправдано” всичко, в Христос
пък – онова, което не умре, няма да оживее21. Цялото християнство е тук: „Ако
ме обичате, ще пазите заповедите Ми…”22. И сетне: „Вие умряхте, и вашият
живот е скрит с Христа в Бога…”23.

Labelle. Вторник, 17 юни 1975 г.
... С Л. си говорихме за православието и защо то е истина. Затова, защото в
него не е извършено предателство спрямо нито едно от основните „измерения”
на творението – нито към света (космоса), нито към човека в неговата единственост (антропологията), нито към историята, нито към есхатологията.
Всичко се събира в цялото, но така, че да не е повредена нито една от частите.
В православието няма по-малко отстъпничество и измени, отколкото в католицизма и в протестантизма, но нито една от тях не е била „догматизирана”, не
е провъзгласена за истина.

Неделя, 7 септември 1975 г.
Два дена съм в Hartford – на втората среща на „хартфордската група”24. Сутринта – меса, отслужена от о. Avery Dulles, на която всичките (осемнадесет)
участници, освен мен, се причастиха, въпреки че мнозинството от тях са „консервативни” християни от други изповедания. Като е така обаче, къде е тогава
разделението на Църквата и какво единство още търсят? Въобще, като оставя
20

„Творение – падение – спасение”.

21

Виж: 1 Кор. 15:36; срв. Иоан 12:24.

22

Виж: Иоан 14:21.

23

Кол. 3:3.

24

През януари 1975 г. на среща в Хартфорд (щата Кънектикът) група американски богослови, които принадлежат към различни църкви, приема текста на Призив за богословско утвърждаване, повече известен като Хартфордски призив. Сред подписалите е и о. Александър Шмеман. Групата се среща още веднъж през септември
1975 г. Текста на Призива и доклада на о. Александър виж в сборника Церковь. Мир. Миссия (X. Экуменическая боль), издаден в Москва през 1996 г.

Германия, Абатство Мария Лаах
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настрана дружеската атмосфера, почувствах вътрешното си „православно” отчуждение от всичките тези дебати, от самия им дух. Православните много често
са в плен на злото и на греха. Християнският Запад обаче е действително в плен
на ересите – нито една от които in the long run25 няма да отмине безнаказано.

Сряда, 10 декември 1975 г.
Върнах се от Kennedy Airport, където изпращах мама. Тези пет седмици с нея бяха
трудни, а ето че в светлината на раздялата остава само светлината, както и
острата жалост към старостта, самотата, безпомощността. Прибирайки се
към вкъщи, си спомних изумителните стихове на Baudelaire: „ange plein de bonheur,
de joie et de lumires…”26. Има нещо безкрайно важно в това напускане на живота
и в борбата – безпомощна и безнадеждна – за своето място в него, за това все
още да бъдеш някой и нещо, а не просто épave27. И те хваща срам, че си се дразнил
затова, дето тя е „пречила” на нашия живот и т.н. Остава само това, че ни е
дала „безметежно детство”. В сравнение с бавното приближаване към смъртта
какво изобщо представлява цялата окръжаваща ни суета, която е равнодушна
към тази най-тържествена от всички възрасти в живота? Дотук – вече петдесет и четири години! – неизменно съм живял в един свят, в който съм имал майка.
А днес сутринта, когато тя се раздели с мен, за да влезе във водещото я към
самолета коридорче, така остро почувствах, че съвсем скоро ще има един свят
без мама и че от този момент ще започне и моето собствено „отминаване”.

Вторник, 13 януари 1976 г.
... В неделя и вчера – сняг. Невероятна е красотата на белите градини, на заснежените дървета…
Чета биографията на abbé Marcel Jousse28 – основателя на „антропологията на
жеста”. Както и при Симон Вейл, поразява тази „стопроцентовост” и убеденост в това, което е негово дело, негово откритие и негова тема, които са
най-важните, неспособен е на компромис, на релативизъм...
В Жус обаче (след биографията му ще се заема и с неговите два тома) убедителна е основната мисъл за извращаването на християнството от „гръко-латинизма”, тоест от писмената култура, за разлика от „словесната” (от style
orale). Струва ми се, че тук има нещо много важно за литургиката. Близка ми е
с него подозрителността по отношение на „текстовете” – на тези „богове” на
богословската „наука”. „И Словото стана плът”29. Само че плът, а не текст с
бележки под линия, библиография и научен апарат.
Превод от руски: Борис Маринов
25
26
27

В крайна сметка (англ.).
Из стихотворението на Шарл Бодлер Изкупление: „О, ангел, изпълнен със щастие, радост и светлина!” (фр.).
Развалина (фр.).

28

Абат Марсел Жус (фр.).

29

Иоан 1:14.
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Митр. Калистос Уеър (Тимоти Уеър) е роден през 1934 г.
в Бат, Великобритания. Към православието се обръща на
24-годишна възраст и става монах в историческия манастир „Св. Йоан Богослов” на о. Патмос в Гърция. След като
прекарва няколко години на Св. гора и в Йерусалим, той се
завръща в Англия, където прави блестяща академична кариера. В продължение на 35 години (1966–2001) е хоноруван преподавател по богословие в Оксфордския университет, а след това е и декан на Института за православни
изследвания в Кеймбридж. През 1982 г. е ръкоположен за
епископ на Вселенската патриаршия с титула Диоклийски
епископ, а през 2007 г. е повишен в митрополитска степен. Гост-лектор на много университети, член на Атинската академия на науките.
Сред основните му трудове са Евстратий Аргенти: Гръцката църква под турска власт,
Православният път, Царството вътре в нас, Образът на Троицата и други. Големият
му филологичен принос е преводът на Добротолюбието на английски език, както и на
древните богослужебни сборници Постен триод и Празничен миней. На български език
излезе сборник с негови статии Тайнството на човешката личност. Исихастки студии
(София, 2002).
Неговите богословски размисли от гледна точка на православен англичанин за художествените творби на К. С. Луис са публикувани в сборника The Pilgrim’s Guide. C. S.
Lewis and the Art of Witness. (Ed. By David Mills, 1998. p. 53-69). С този и следващия текст
препрочитаме отново творчеството на К. С. Луис, изиграло за не едно поколение ролята на онази повратна точка, от която човек е длъжен да си зададе съществените
въпроси за смисъла на своя живот и битието на този свят.

Митр. Калистос Уеър

Господ според Отците
на църквата: К. С. Луис и
Източното християнство
Биографията на К. С. Луис Застигнат от радостта не оставя впечатлението,
че Отците на Църквата са оказали някакво влияние върху неговото интелектуално формиране или върху обръщането му към християнството, макар на два
пъти в нея мимоходом да е споменат св. Августин1.
Понякога Луис се позовава изобщо на патристическата традиция, като например в своето есе Християнската апологетика, където казва: „Трябва да защитаваме истинското християнство – вярата, проповядвана от Апостолите,
засвидетелстваната от мъчениците, въплътена в Символите и развита от От1

Surprised by Joy (Harcourt, Brace&World, 1955), pp. 7, 217; Бълг. издание: Застигнат от радостта. Рива, 2006.
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ците”. На друго място той се позовава на Никейския символ като на документ,
който „приемам напълно”2. Но всъщност в творбите си той рядко се позовава
на Отците, а когато ги цитира, това са най-често латинските отци и преди
всичко Августин3.
В Отхвърления образ4 той дискутира сравнително подробно (на пет страници)
гръцката патристическа творба от V век на Псевдо-Дионисий, но причината за
това е кардиналната важност на Дионисиевия корпус за средновековния латински Запад. В Чудесата той на три пъти се позовава на патристически автори,
но и трите позовавания са споменати на една страница и са цитирани въз основа на модерни западни автори5.
Луис е автор и на предговора към английския превод на творбата на св. Атанасий За Въплъщението, но не защото е имал специален интерес към Атанасий,
а защото преводачката на книгата – сестра Пенелопа, монахиня от Ордена на
Св. Дева Мария, е била негов личен приятел. На самия Атанасий е посветена помалко от една четвърт от целия предговор, а останалата част е посветена на
предимствата от четенето на старите вместо новите книги. Действително,
когато изброява старите книги, от които трябва да бъде изведен „стандартът
на чистото, същинското християнство”, той споменава апостолите Лука и Павел и четирима западни теолози – св. Августин, Тома от Аквино и англиканските
теолози Ричард Хукър6 и Джоузеф Бътлър7.
Правени са опити да бъдат посочени идеи в романите му, които да са заимствани от Отците, но тази връзка не изглежда убедителна. Изказано е предположението, че „дълбоката магия” на Нарния, предизвикана от Бялата вещица в
Лъвът, Вещицата и Дрешникът, е заимствана от „откупната” теория за изкуплението на св. Григорий от Ниса8. Но близостта с Григорий не е особено голяма,
а и Августин може да бъде поне също толкова вероятен източник, възможно е
и Луис да е извлякъл знанието си за теорията за „откупа” от модерни автори.
Всичко това ме кара да се съглася със заключението, направено от приятеля и
ученик на Луис Беда Грифитс (комуто Луис посвещава Застигнат от радостта):
2
„Christian Apologetics” in God in the Dock (Eermands, 1967), p. 5. В по-късните си творби той включва и Атанасиевия символ към Никейския като документ, в който вярва напълно.
3

За Августин се говори на стр. 64-66 от The Allegory of Love (Oxford University Press, 1958) и е цитиран в The
Discarded Image: An Introduction to the Medieval and Renaissance Literature (Cambridge University Press, 1964)
на с. 49, 50, 107 – , 121- и 175.
4

The Discarded Image, pp. 70-75.

5

Miracles. A Preliminary Study (Macmillan, 1960), p. 76. Бълг. издание: Чудесата. Нов човек, 1999 г.

6

Ричард Хукър (Richard Hooker, 1554–1600) – англикански свещеник и богослов, чието мнение за значението на разума, толерантността и традицията оказва голямо влияние върху развитието на църквата на Англия.
Считан за един от основателите на богословската традиция на Англиканската църква. – Б.пр.
7

Преиздадена под заглавието On the Reading of Old Books, in God in the Dock, pp. 200-207; виж книгата Andrew Walker Under the Russian Cross, in A Christian for All Christians, ed. Andrew Walker and James Patrick (Regnery Gateway, 1992), pp. 63-67; Джоузеф Бътлър (Joseph Butler, 1692–1752) – влиятелен английски епископ,
богослов, апологет и философ. – Б.пр.
8

Walker. Under the Russian Cross, p. 64.
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„Забележително е колко слаб е интересът на Луис към Отците на Църквата.
Човек очаква, че с неговата богата класическа култура той ще бъде естествено привлечен от гръцките и латински отци, но като изключим „Изповедите” на св. Августин, не мога да си спомня той да се е позовавал някога
на някои друг от Отците”9.
С няколко изключения, богословските източници на Луис са западни, а не източни и те са повече средновековни и модерни, отколкото патристични. Наред с
Платон, Августин и Боеций, неговите основни учители са автори като Данте,
Хукър, Спенсър, Милтън, Самюел Джонсън10, Джордж Макдоналд11, Дж. К. Честъртън и – последен по ред, но не и по важност – Чарлз Уилямс12. Този списък е
разнороден – в него има представители на римокатолическата, англиканската и
протестантската традиция, но сред тях не присъства нито един източен християнин. Андрю Уокър е прав, като казва, че „Луис беше напълно западен човек”13.

Патристическа теология
Но това не е всичко. Макар творбите на Луис наистина да съдържат малко преки заемки от християнския Изток, а и личните му контакти с Православната
църква да не са били активни, същевременно неговото мислене често се намира
в дълбока хармония с патристическата и православната гледна точка. Тръгвайки
от западни отправни точки, той стига до заключения, които могат да бъдат
приети с чисто сърце от един православен християнин.
А това, че тези прилики не са резултат от някакво пряко влияние, ги прави само
още по-впечатляващи. За да докажа вътрешната православност на Луис, ще се
позова основно на неговите художествени творби, а не на апологетическите,
защото именно в художествените произведения неговата теологическа визия е
представена в най-голяма дълбочина и оригиналност.
Но в началото не мога да не спомена една особеност във възгледите на Луис,
която изглежда недостатък от гледна точка на православния християнин. През
1962 г., година преди смъртта си, той пише на Беда Грифитс: „Не мога да се
заинтригувам от литургиката”. Коментирайки тези негови думи, Беда стига до
заключението, че към края на своя живот „Луис беше развил дълбока почит и
разбиране за тайнството на Евхаристията”, но „за него остана скрито” разбирането за „Църквата като богослужебна общност и на култа като на нещо
9
Alan Bede Griffiths. The Adventure of Faith, in C. S. Lewis at the Breakfast Table, ed. James Cuomo (Collier Books,
1979), p. 21.
10

Самюел Джонсън (Samuel Johnson, (1709–1784) – известен като д-р Джонсън, британски интелектуалец,
поет, есеист, литературен критик, биограф и лексикограф, убеден англикан. Съставител на първия модерен
Речник на английски език. – Б.пр.

11
Джордж Макдоналд (George MacDonald, 1824–1905) – шотландски писател, поет, християнски свещеник.
Автор на приказки и фантастични повести, за когото Луис пише, че смята за свой учител. – Б.пр.
12
Чарлз Уилямс (Charles Williams, 1886–1945) – британски поет, романист, теолог и литературен критик. Смята се, че книгата на Луис Онази грозна сила е вдъхновена от Уилямс. – Б.пр.
13

Walker. Under the Russian Cross, p. 63.
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„свещено”, като за земно отражение на небесната реалност”14.
Докато подходът на православието към християнската вяра е фундаментално
литургичен, теологията е преди всичко останало артикулация на само-съзнанието на Църквата като богослужебна общност, подреден и последователен израз
на „Небесния опит на земята”, което е разкрито в божествената Литургия. Тук
теологическият подход на Луис, в неговото пренебрегване на литургическото
измерение, наистина го разделя от православната традиция.
Това разграничение обаче е повече от балансирано от четири важни точки на
съвпадение между Луис и православието.
На първо място, както и православната традиция, Луис има изострено съзнание
за скритостта на Бог, за неизтощимата мистерия на Божеството. Вярно е, че
неговите апологетически творби, с тяхната на пръв поглед твърда увереност в
разума и в универсалния морален закон, предполагат теологическа позиция, която е по-скоро позитивна, отколкото негативна, или по думите на Андрю Уокър:
„състоянието на неговото съзнание (…) със сигурност е по-близо до катафатическия подход, отколкото до апофатическото решение на Източната църква”15.
Но Луис притежава и апофатическа страна, която излиза на повърхността именно в неговите художествени творби. Въпреки позоваването си на разума той
приема, че човешкият език и концепции, използвани в дискурсивната аргументация, никога не могат да изразят напълно трансценденталната истина.
Той разбира, че рационалният дискурс на философската теология не може да
направи нищо повече от това да намекне за неизречимото. И признава, че често
ние можем да се приближим до божествените селения благодарение на поезията,
мита или символа; и точно по тази причина той изразява много от най-дълбоките си теологически прозрения с посредничеството на фантазията и художественото творчество.
Апофатизмът на Луис може да бъде посочен без съмнения в книгата, която той
написва в края на живота си и която може да бъде определена като неговата
„последна воля и завет” – Писма до Малкълм. За молитвата. В нея той настоява, че в нашата връзка с Бог „ние се приближаваме към – не бих го определил
като „Абсолютно Друг”, защото това звучи безсмислено, а към Невъобразимия
и Неподкрепящ Друг. Трябва да бъдем, и аз се надявам, че хората сме, наясно
едновременно с изключителната близост и безкрайната дистанция”.
Съществуването на тази „безкрайна дистанция” означава, че всеки визуален
образ, и още повече – всяка абстрактна концепция трябва да бъде отречена:
„ни това, ни това, нито това си Ти”? Ако нашите образи не трябва да се възприемат буквално, още по-малко буквално трябва да бъдат възприемани нашите
теологически абстракции. „Всички творения, от ангела до атома, се различават
14

Griffiths. The Adventure of Faith, p. 20.

15

Walker, Under the Russian Cross, p. 64
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от Бога и това различие е неопределимо и неизразимо. Самата дума „аз съм” не
може да бъде отнесена към Него и към тях в един и същ смисъл”. Тази несъраз
мерност между Бога и творението е причината „Той да се проявява постоянно
като иконоборец. Всяка идея, която ние си изграждаме за Него, Той трябва милостиво да разруши”16.
Всичко това и особено последната идея за Бог като иконоборец напомня за
гледната точка на св. Григорий от Ниса, изказано в За живота на Моисей. Всяка религиозна концепция, ако бъде възприета буквално, се превръща в „идол на
Бога”, казва Григорий; и заповедта към Моисей от Десетте заповеди да разруши всички кумири и изображения (Изход 20:4) трябва да бъде интерпретирана
символично17.

Екзистенциално разбиране
Апофатизмът на Луис го кара да приеме по-скоро екзистенциално, отколкото
стриктно рационално разбиране на религиозната вяра. Въпреки позоваването
на разума в апологетическите му творби, в крайна сметка той се съгласява с
мисълта на своя приятел Чарлз Уилямс, че никой не може да направи нещо повече
от това да реши в какво да вярва. Следователно вярата се състои не толкова в
това да бъдеш убеден от аргументите, колкото в самия избор; по същата причина, когато един човек вземе решение да не вярва, той не може да бъде убеден
в противното от никакви логически аргументи.
Тази тема постоянно изниква в Хрониките на Нарния. „Как можем да знаем, че
ти си приятел”, казва Едмънд на дъщерята на Раманду в Плаването на „Разсъмване”, и тя отговоря: „Не може да знаеш. (…) Може само да вярваш – или да не
вярваш”18. В резултат на устойчивото неверие чичо Андрю в Племенникът на
магьосника е убеден, че песента на Аслан не е нищо по-различно от лъвски рев и
дори самият Аслан не може да убеди стария човек да промени мнението си. „Той
беше глух за моя глас”19.
Същото се случва и с джуджетата в Последната битка. Когато минават през
портата в новата страна на Аслан, те виждат само един мрачен и миризлив
обор; за тях цветята са тор, а прекрасните тържества, организирани от Аслан,
си остават само сено, стари репи и мръсна вода. Те не могат да видят, защото
не виждат. Както казва Аслан: „Техният затвор е само в техния разум и сега
те са в този затвор и са толкова уплашени да не влязат вътре, че не могат
да излязат навън”20.
16

Letters to Malcolm. Chiefly on Prayer (Harcourt Brace Jovanovich/Harvest Books, 1964), pp. 23, 34, 98-99, 109.

17

The Life of Moses ii, 165, tr. Abraham J. Malhebre and Everett Ferguson, in Gregory of Nyssa (New York, 1978),
p. 96.
18
The Voyage of the “Dawn Treader” (Macmillan, 1952), pp. 182-3. Бълг. издание: Плаването на „Разсъмване“.
Труд, 2005
19

The Magician’s Nephew (Macmillan, 1955), p. 168. Бълг. издание: Племенникът на магьосника. Труд. 2000.

20

The Last Battle (Macmillan, 1956), p. 150. Бълг. издание: Последната битка. Труд. 2000.
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Апофатическата гледна точка на Луис е видима изключително ясно в най-вълнуващата за мен негова книга, „преразказания мит”, озаглавен от него Докато не
имаме лице. Това е била любимата художествена творба на самия Луис, както
и на мен.
Неуловимата природа на религиозната вяра е демонстрирана от една случка, в
която Оруал не може да види двореца на Психе (освен в един кратък, но мъчителен момент). „Няма смисъл Майа – казва Психе на Оруал. – Аз го виждам, а ти не.
Кой от нас може да реши?”21. Лайтмотивът на цялата творба е скритостта на
Божественото. И точно от това Оруал се оплаква: „Защо бог не покаже лицето
си?”. Тя се моли да получи знак от него, но без резултат:
„Тогава направих нещо, което мисля, че малцина са правили. Говорих на боговете, сама, с думи, които ми дойдоха наум, не в храм и без да правя жертвоприношение. Коленичих на земята и ги призовах с цялото си сърце. Отрекох
се от всяка дума, която съм казала срещу тях. Обещах всичко, което поискат те от мен, само и само да ми изпратят знак. Но те не ми изпратиха
нищо… чувствах се изоставена на себе си”22.
Оруал не е съгласна, защото боговете изпращат загадки, но не и отговори.
„Защо свещените места трябва да бъдат мрачни?”23
И все пак Докато имаме лице не завършва с този обезверен тон. В края на историята Оруал разбира, че боговете не дават вербален отговор, изразен в логично
построени изречения, но дават лична среща – наистина среща, която не е под
формата на видение, но все пак среща, която е достатъчно видима, за да бъде
напълно убедителна. И Оруал казва: „Първата си книга завърших с думите „Без
отговор. Сега, Господи, знам защо ти не ми даде отговор. Въпросите изтляват
пред твоето лице”24.
Това напомня за Гностическите глави на отеца пустинник от IV век Евагрий
Понтийски (който Луис почти със сигурност никога не е чел). Попитан каква е
природата на „голия” интелект, Евагрий отговаря: „В момента на този въпрос
не може да бъде даден отговор, накрая обаче няма да има дори въпрос”25.
Всичко това показва колко близо е бил Луис до апофатическия подход на християнския Изток. Неговият Аслан е един дълбоко апофатичен лъв. „Но кой е Аслан,
познаваш ли го?”, пита Естас. Едмънд не може да направи нищо повече, освен
да отговори: „Той ме познава”26. Както е обяснено на Луси първо от г-н Бобър,
а след това и от Магьосника, Аслан не е нито „безопасен”, нито „опитомен”
21

Till We Have Faces (Harcourt, Brace, 1985), p. 136.

22

Ibid., p. 159; cf. p. 168.

23

Ibid., p. 259.

24

Ibid. p. 319.

25

Kephalaia Gnostica iii. 70.

26

The Voyage of the “Dawn Treader”, p. 104.
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лъв27. Той никога не се подчинява на човешка воля или на нашата човешка логика,
той винаги си остава „Невъобразимият и Неуловимият друг”, но който в същото
време е неповторимо близо до нас.

Луис за Троицата
Първата точка на съвпадение, която разгледахме – апофатическото измерение
в мисленето на Луис – има отношение към основния подход и метод, използван в
цялото богословие, това е духът, който прониква религиозното търсене изобщо.
Сега ще се насочим към трите области на християнската доктрина – Въплъщението и Троицата; сакраменталния характер на творението и призванието на
човешката личност – и ще се опитаме да открием доколко мисленето на Луис
съвпада с патристическата гледна точка на православието.
Когато в средата на 20-те години младият Дервас Чити28 е студент по богословие в Чудсън, богословски колеж близо до Оксфорд, го посетил един руснак – мирянин, и го попитал кои са най-важните неща, които англичаните биха
искали да вземат от руското православие. Без да се колебае, Дервас отговорил:
„Обновената вяра в догмата за Троицата и Въплъщението”. Отначало руснакът
бил разочарован, защото очаквал нещо „по-практично”, но по-късно се убедил, че
Дервас бил напълно прав29.
Седемдесет години по-късно повечето православни със сигурност биха приели
приоритетите на отец Чити. Във време, когато за мнозина от християните изглежда невъзможно да вярват в божествеността на Христос и когато много от
тях приемат доктрината за Троицата като излишно усложнение, православното
християнство отстоява „максималистичната” позиция – Христос е напълно и
изцяло Божествен и в същото време напълно и изцяло човек, а Бог е едновременно несводимо един и троичен.
Какво е мнението на Луис? В неговите творби, като например в Обикновено
християнство, неговата позиция и по двата въпроса е напълно безкопромисна.
Той пише за Въплъщението на Христос: „Той беше и е Бог. Бог е снизходил на
тази окупирана от врагове земя в човешки облик”30. На доктрината за Троицата той посвещава една дълга част, подходящо озаглавена Отвъд личността.
По-конкретно той обръща внимание на троичната дълбочина на християнската
молитва: когато се молим, ние сме „обхванати” и всъщност „потопени” в това,
което Луис нарича „пълния троичен живот на троичното Битие”31.
Точно такъв език би използвал и един православен християнин (макар че той или
27

The Lion, the Witch and the Wardrobe (Macmillan, 1950), p. 77. Бълг. издание: Лъвът, вещицата и дрешникът.
Труд. 2005;. The Voyage of the “Dawn Treader”, p. 149
28
Дервас Чити (Derwas Chitty) – англикански свещеник, известен със симпатиите си към православната традиция. – Б.пр.
29

Eastern Churches Review 6.1 (1974): 9.

30

Mere Christianity (Macmillan, 1976), p. 53. Бълг. издание: Обикновено християнство. Нов човек. 1991.

31

Ibid., p. 139.
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тя едва ли биха се спрели на думите „окупирана от врагове земя”, но те се дължат на военната ситуация, в която пише Луис). Всъщност основната причина
днес Луис да бъде толкова популярен в православните среди е именно неговата
непреклонна и ясна защита на доктрините за Въплъщението и Троицата.

Христомонизмът на Луис
Въпреки че не може да има съмнение в централното място, което тези две
доктрини заемат в апологетическите творби на Луис, дали това е вярно и за
неговите художествени творби? Със сигурност те са много Христоцентрични
и това е особено видимо в Хрониките на Нарния. Но дали и доколко доктрината
за Троицата е вплетена в неговите фантастични и художествени приказки? Тук
аз споделям резервите на д-р Паул Фидес, изказани в задълбоченото му есе К. С.
Луис и твореца на митове32.
В Отвъд безмълвната планета, първия том от неговата научнофантастична
трилогия, Луис говори за Маледил Млади, който „живее при Стария”33, но самият Старец остава далечна и неясна фигура, която дори е рядко споменавана,
а препратка към Св. Дух въобще не може да бъде открита. Духът е споменат
само веднъж мимоходом в края на Переландра, където се казва, че докато е бил в
земята на Лур, крал Тор е научил нови неща за „Малелдил Млади, за неговия Отец
и за Третия”34. Това е единствената тринитарна алюзия, използвана някъде в
Переландра, по-нататък не се споменава нищо за Отеца на Малелдил, докато
позоваването на Св. Дух като „Третия” остава неразбираемо.
Чудя се дали Луис въобще е развил доктрината за Духа? Заключението на д-р
Фидес изглежда неизбежно: „Единственото измерение на Божественото, което се среща в тези научнофантастични романи е Малелдил, който е „единият
Бог” – по същество това е модализъм, тъй като няма никакъв намек за неговото участие в троичния живот на Бог”35.
Пред същия проблем сме изправени и в книгите за Нарния. Подходът в тях е поскоро христомоничен, отколкото троичен, почти напълно вниманието е насочено
към христологичната фигура на Аслан. Разбира се, той е описан като „сина на
Великия Император отвъд морето”36, но този „велик Император” въобще не присъства в разказа; така че и тук не можем да избегнем въпроса „Къде е Светият
Дух?”.
Може да бъде отговорено, че не можем да очакваме прекалено много от приказки и фантастични творби, които не би трябвало да приличат на изнурителни
наръчници по християнска доктрина. Но тъй като християнският „мит” е определено и конкретно троичен, все пак ние можем да очакваме, че тази троичност
32

Paul S. Fiddes. C. S. Lewis the Myth-Maker, in A Christian for All Christians, pp. 132-55.

33

Out of the Silent Planet (London, 1938), p. 77. Бълг. издание: Отвъд безмълвната планета. Сиела. 2009.

34

Perelandra (London, 1943), p. 241. Бълг. издание. Переландра. Сиела. 2009.

35

Fiddes. C. S. Lewis the Myth-Maker, pp. 142-43.

36

The Lion, the Witch and the Wardrobe, p. 77.
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ще намери по-динамично отражение в „преразказаните митове”, предложени от
Луис на неговите стари и млади читатели.
И все пак в книгите за Нарния има един определено тринитарен момент, който
се появява по време на инцидента с „Неканения Спътник” в Брий и неговото
момче. Тогава Шаста се обръща към тайнствения и невидим в мъглата негов
спътник, който го следва по планинската пътека:
„Кой си ти”, пита Шаста. „Аз самият”, отговоря Гласът, много дълбок и нисък, така че земята се разлюля: и отново „Аз самият”, високо, ясно и енергично; и накрая за трети път „Аз самият”, изказано толкова меко, че едва
можеше да се чуе; и изглеждаше, че той идва от всички страни около теб,
сякаш оставяше шумолене след себе си”37.
В едно от писмата си Луис обяснява, че е имал предвид тези три отговора да
„внушат Троицата”38. Жалко, че никъде в другите му художествени творби няма
повече такива „внушения”!
Преди да завършим с темата за Въплъщението, нека отбележим още един пропуск, който изглежда разочароващ за православния християнин. Както в апологетичните, така и в художествените си творби Луис пренебрегва Благословената
Дева Мария. Той признава доктрината за непорочното зачатие на Христос по
същия начин, по който признава всички други доктрини, утвърдени от Символа,
но иначе той казва твърде малко за Божията майка.
В своя защита в Обикновеното християнство той обяснява, че не е искал да се
впуска в такива „изпълнени с противоречия области”39, а се е ограничил до това,
което е всеобщо прието сред всички християни. Но мълчанието по този въпрос
изпълва със съжаление християните от православната (както и от римокатолическата) традиция, за които обожението на Светата Дева е не само възможно
допълнение, а вътрешна част от всекидневен им християнски живот.

Светът е много тънко място
Как стои въпросът с теологията на творението? Може ли да се говори за съвпадение между Луис и Православната църква? В една от своите речи Евелин
Ъндърхил40 припомня думите на един шотландски градинар, който срещнал един
човек, току-що завърнал се от остров Йона41, и който му казал: „О, Йона е едно
много тънко място”. Попитал го какво има предвид и той обяснил: „Съвсем малко дели Йона от Господ”42.
37

The Horse and His Boy (Macmillan, 1954), p. 147. Бълг. издание Брий и неговото момче, Аполо прес, 1997.

38

Letters of C. S. Lewis, ed. W. H. Lewis (Harcourt, Brace and World, 1966), p. 486.

39

Mere Christianity, p. 7.
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Евелин Ъндръхил (Evelyn Underhill, 1875–1941) – английски англокатолически писател. Известна пацифистка и автор на редица книги по религия и духовна практика, по-конкретно в областта на християнската мистика,
постигнала голяма популярност в англоговорещия свят през първата половина на ХХ век. – Б.пр.
41

Има се предвид остров Йона, който от древността е център на ирландското монашество. – Б.пр.

42

Collected Papers of Evelyn Underhill, ed. Lucy Menzies (Longmans, Green and Company, 1946), p. 196.
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Това е православното разбиране за природното царство. Творението е виждано
като тайнство на Божественото присъствие; космосът е обширна и всеобхватна Неизгаряща къпина, изпълнена с огъня на вечната Божия слава. Това е
основна тема в творчеството на св. Максим Изповедник – във всяко творение
Творецът Логос е вселил живия logos или несътворен вътрешен принцип, който
поддържа битието на това творение и го прави конкретно това, което то е,
като в същото време го въздига към Бог. По същия начин гледа на природата
и св. Григорий Палама – за тези, които притежават очите на вярата, за да видят, всички сътворени неща са оживотворени от динамичното присъствие на
нетварните Божествени енергии.
По почти същия начин мисли и Луис. За него светът също е „много тънко място”. Една от темите в историите за Нарния е за това как „другият свят” –
светът на Нарния – навлиза в нашия всекидневен опит. Неочаквано и невидимо
за мнозинството от околните един обикновен обект или място може да бъде
врата към другия свят. Тази врата може да бъде дрешник в необитаема стая на
стара къща, като в Лъвът, Вещицата и Дрешникът, или пещера високо в планината, като в Принц Каспиан, описана като „магическо място на света, проход
или портали между този и другия свят”43
Подобно на Чарлз Уилямс, Луис е очарован от взаимодействието между другия и
нашия свят, което става възможно чрез посредничеството на естественото
и свръхестественото, на земята и Небето, както и между земята и Ада. Луис
гледа на природата по много сакраментален начин. Той е привлечен от учението
на кеймбриджкия платонист от ХVII век Хенри Мор, който, подобно на Максим
Изповедник, гледа на разума, logos-а, като жизнен и енергизиращ принцип, активен в цялата вселена.
Луис с носталгия си припомня далечното минало, когато дърветата и растенията, изворите и реките са били приемани за живи същества. Обръщайки се към
тази на пръв поглед древна митология, той вярва, че в нея може да бъде открита
една много важна истина – че природата не е мъртва материя, а жива енергия,
оживена от иманентността на Бог. Както казва в своя предговор към книгата
на Д. Е. Хардинг44 Йерархията между небето и земята:
„Процесът, чрез който човек е започнал да опознава вселената, от една
гледна точка изглежда изключително сложен, а от друга – изумително прост.
Наблюдаваме просто и еднопосочно развитие. В началото вселената изглежда изпълнена с воля, интелект, живот и положителни качества, всяко дърво е
нимфа и всяка планета е бог. Самият човек е близко до боговете. Напредъкът на познанието постепенно изпразва тази богата и дружелюбна вселена
отначало от нейните богове, после от нейните цветове, миризми, вкусове и
звуци, и накрая от нейната здравина”45.
43

Prince Caspian (Macmillan, 1951), p. 190. Бълг. издание: Принц Капсиан. Труд. 2005.
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Дъглас Едисън Хардинг (Douglas Edison Harding, 1909–2007) – английски мистик, философ, писател и духовен учител. –Б.пр.
45

“The Empty Universe”, in Present Concerns, ed. Walter Hooper (Harcourt, Brace, 1987), p. 81.
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В художествените си книги той се опитва да преобърне тази „еднопосочна прог
ресия” и да възстанови отново личния, сакраментален, „по модела на елфите”,
характер на света. Говорещите животни и говорещите дървета на Нарния са
нещо много повече от обичайни преувеличения, чиято цел е да забавляват малките деца, те имат теологическа цел и придържането към тази цел приближава
Луис до православната традиция. Макар той никога да не се позовава на Максим
или Палама, неговият възглед за сътворения ред е в пълно съгласие с тях.

Защо толкова много насилие?
И накрая, до каква степен „образът на човека” според Луис съвпада с православното разбиране за човешката личност?46 Нека започна, като изкажа една
своя лична резерва към неговите книги. Съзнавам, че много православни и много
почитатели на Луис няма да се съгласят с мен, но аз винаги трудно съм разбирал многото физическо насилие, описано в неговите творби, написани с толкова
въображение. Наистина Луис не е бил пацифист и предлага грижливо обмислена
защита на своята позиция47. По този въпрос той, разбира се, е в съгласие с
основната християнска традиция, както Западна, така и Източна, наложила се
не по-късно от обръщането на император Константин в началото на IV век. Но
не в това се състои моето затруднение. Притеснява ме прекомерният акцент
(според мен) в неговите творби върху бруталната сила, върху свирепите и кръвопролитни битки.
Елементът на насилието е особено видим в свирепата развръзка на Онази грозна сила, която най-малко ме привлича от всички художествени творби на Луис.
Но дори и в Переландра, която заедно с Докато имаме лице е любимата ми книга
от канона на Луис, недостатък ми се струва това, че изтънченият разговор
между Дамата, Рансъм и Уестън „не човека” накрая се изражда в жестока физическа разправа – удари, хапане и обезобразяване – между Рансъм и Уестън.
Без съмнение Луис би отговорил, че срещу насилието трябва да се борим както на физическо, така и на интелектуално равнище, но дали този отговор е
достатъчен? Наистина, „героичната ера”, описана в книгите за Нарния, прави
наличието на множество битки неизбежно. Но няма ли нещо почти садистично в
начина, по който ноктите на Аслан разпарят гърба на Аравик в Брий и неговото
момче?

„Той никога не произнесе два пъти едно и също слово”
Нека се обърнем към по-позитивни теми. В описанието на Луис на човешкото
призвание има поне четири пункта, които допадат особено силно на православния читател. Първо, той подчертава уникалността на всяка човешка личност,
както елдилът казва в Переландра в началото на Великия танц „Той никога не на46
Използвам фразата „образа на човека” от прекрасната книга на William Luther White, The Image of man in
C. S. Lewis (Abingdon Press, 1970). Четвърт век по-късно това остава една от най-добрите изследвания върху К.
С. Луис.
47

“Why I Am Not a Pacifist?” in Timeless At Heart, ed. Walter Hooper (Collins/Fount Paperbacks, 1987), pp. 48-65.

139

Препрочитайки К. С. Луис

прави два пъти едно и също, никога не произнесе два пъти едно и също слово”48.
В книгата си Джордж Макдоналд, Антология Луис цитира няколко пасажа от
Неизречените проповеди на Макдоналд, където тази уникалност е конкретно
обвързана с даването на ново име, написано на бяло камъче. (Откр. 2:17).
„Името е това, що никой не знае освен оня, който го получава”. И това означава не само, че всеки един е свързан с Бог, а че всеки има собствена връзка
с Бог. За Бог той е отделно същество, сътворено по Негов образ, и никой
друг. Затова и той почита Бог по начин, по който никой друг не може да Го
почита. Бог има за всеки индивидуален отговор. С всеки Той споделя една
тайна – тайната на новото име”49.
Това е изказано и в неговата известна проповед Тежестта на Славата, както и
вероятно и в отказа на Аслан да разказва на всеки историята на другите.
На второ място, и то е тясно свързано с първото, това е значението, което
Луис отдава на лицето. Това веднага извиква в съзнанието ми използвания от
съвременни православни богослови като Христос Янарас или Пергамския митрополит Иоан (Зизюлас) гръцки термин за личност, prosopon50. Буквално prosopon
означава точно „лице” или „образ” (или по-точно „обърнат към”, от pros, „към”
и ops, „лик”). Да бъдеш личност означава да се обърнеш към другия, да го погледнеш и да влезеш в контакт с него, истинската личност не може да съществува
без връзка.
Смисълът на лицето заема централно място в най-очарователната и енигматична от всички творби на Луис – Докато имаме лице. Основният аргумент на
Оруал, когато тя се сблъсква с Психе в планинската долина, е, че любимият на
Психе отказва да разкрие лицето си. „Що за бог е този, който не се осмелява да
покаже лицето си? (...) Нищо, което е красиво, не крие лицето си”51. По-късно в
хода на тази история самата Оруал (която далеч не е красива) покрива лицето
си и хората започват да мислят, че тя въобще няма лице52. Статуята на тъмната богиня Унгит няма лице, по същия начин статуята на Психе в малкия горски
храм е забрадена, така че лицето  е покрито53.
Значението на лицето е показано и в края на историята. Там Оруал казва:
„Разбирам защо боговете не ни говорят открито, защо не ни позволят да им
отговорим (…) Могат ли те да се изправят лице в лице с нас, докато имаме
лица?”54. Това означава, че не може да има връзка между два субекта, ако и два48

Perelandra. р. 246.

49

George MacDonald: An Anthology (Touchstone Books, 1966), p. 28.

50

Виж Christos Yannaras. The Freedom of Morality (St. Vladimir Press, 1984), pp. 20-22; John D. Zizioulas. Being
as Communion: Studies in Personhood and the Church (St. Vladimir Press, 1985), pp. 27-49.
51

Till We Have Faces, p. 168.

52

Ibid., p. 237.

53

Ibid., pp. 281, 250.

54

Ibid., p. 305
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мата нямат лица, чувство за идентичност, затова и ние не можем да започнем
да разбираме Божествено, преди да сме се сблъскали и да сме осъзнали собствената си същност с всички наши сложни и тъмни страни.

Обжената личност
Съвпадението на Луис с православието преминава отвъд тези проблеми за личната уникалност и смисъла на лицето и достига до други два въпроса, които са
от фундаментално значение за православието.
На трето място, в разбирането на християнския Изток за спасението е необходимо нищо по-малко от theosis, „обожествяване” или „обжение”. Ние, хората,
сме призвани да бъдем „участници в божественото естество” (2 Петър, 1-4),
благодатно да споделяме – пряко и без посредници – преобразяващия живот и
слава Божия. Същото разбиране за спасението споделя и Луис – „Век след век
Бог е водил природата към момента на създаване на творения, които могат
(ако искат) да надхвърлят природата и да превърнат в „богове”55. Луис може
да е срещал идеята за theosis в творбата на св. Атанасий, За Въплъщението,
предговора към която той пише, където св. Атанасий казва за Христос Логоса
„Той стана човек, за да можем ние да станем богове”56.
На четвърто и последно място, мнозина от гръцките отци – най-вече св. Ириней, св. Григорий от Ниса и св. Максим Изповедник – си представят вечния живот
(доколкото той може да бъде представен) в смисъла на epektasis, на безконечен
прогрес и безкраен напредък. Съвършенството и небесното блаженство не е
нещо статично, а динамично, не е нещо фиксирано, а е неизтощимо творческо.
Както св. Григорий от Ниса казва в един прекрасен парадокс, самата същност
на съвършенството се състои във факта, че ние никога не достигаме пълното
съвършенство, а винаги се стремим „от слава в слава” (2 Коринт, 3:18).
Точно такава картина на вечния живот представя и Луис в края на Последната
битка, в главата Още по-натам и още по-навътре. Небесата са като „лукова
глава, само че като влизаш все по-навътре, всеки следващ кръг е по-голям от
предишния”57. И Луис внушава, че тези лукови люспи нямат краен предел. Нашето
движение „нагоре и навътре” продължава без прекъсване „во веки веков”.
„И когато говореше, Той вече не им изглеждаше като Лъв, а това, което започна да се случва след това, беше толкова велико и прекрасно, че не мога да
го опиша. За нас това е краят на всички истории и ние можем да сме сигурни,
че след това всички са заживели щастливо. Но за тях това беше само началото на истинската история. Целият им живот на този свят и всичките
им приключения в Нарния са били само корицата и заглавната страница, а
сега най-накрая те отваряха Първа глава от най-важната история, която не
е прочетена от никого на земята и която продължава вечно – и в нея всяка
55

Mere Christianity, p. 185. Луис има предвид Псалм 82 [81]:6, цитиран в Иоан 10:34: „Аз рекох: богове сте...”
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On the Incarnation 54.
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The Last Battle, p. 181
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глава е по-хубава от предишната”58.
Винаги когато чета този пасаж, се чувствам „странно стоплен”59.

Анонимен православен
Отново и отново ние виждаме, че разбирането на К. С. Луис за християнската
истина може да бъде прието с открито сърце от православния християнин.
Отправната му точка може да е на западен християнин, но заключенията му са
последователно православни, както с малко, така и с голямо „П”. Апофатическият му подход към Божията скритост, учението му за Христос и Троицата, разбирането му за творението и личността – всички те са представени по начин,
който допада на православния християнски свят. Със сигурност той напълно
основателно може да бъде наречен „анонимен православен”.
Превод от английски: Момчил Методиев

58

Ibid., pp. 183-84

59

С тази фраза през 1738 г. известният английски проповедник и основател на методизма Джон Уесли описва
изживяването си в момента на обръщането си към християнството. – Б.пр.

142

2011 / брой 1 (58)

Калин Михайлов

Трите измерения на
действителността
(размисъл за филма Плаването на „Разсъмване”1)

Ако човек е фен на книгите за вълшебната страна Нарния и е гледал двете найскорошни филмови екранизации по тях Лъвът, вещицата и дрешникът и Принц
Каспиан, няма как да не му е направило впечатление, че във филмите, както и в
замисъла на К. С. Луис за романната поредица, се прокарва представата за три
измерения на действителността.
Първото от тях е измерението на британската действителност от времето на Втората световна война и малко след нея. Тази действителност се
явява пред нас бегло, с пестеливи и добре премерени щрихи. Нейното „лице” е
тревожно-напрегнато, но и „посивяло”, дадено сякаш в черно-бяла перспектива.
Като фотография на град от онова време след бомбардировка, като мрачно и
потискащо бомбоубежище. Тя отразява извънредната ситуация на войната, но
в извънредността  се примесва нещо прозаично, делнично и дори механично,
какъвто е до голяма степен самият облик на съвременната технологична война,
видяна през очите на Луис.
Второто е нарнийското измерение, което е отвъдно на първото – по-ярко и
пълно от него, то се характеризира с изобилие от цветове и с просторен, „свободен” хоризонт независимо от всички неизвестни опасности, които заплашват
героите. Можем да си припомним невероятното въздействие, което оставя у
нас филмът Принц Каспиан с внезапното озоваване на Питър и Сюзан, Едмънд
и Луси в Нарния. Те са „телепортирани” директно от гарата – с изнизващите
се пред очите им влакови вагони – на брега, огрян от слънчеви лъчи и отворен
към необятния, опияняващ сетивата лазур на море и небе, които се сливат в
далечината. Не е случайно, че всеки от семейство Певънзи, който веднъж е бил
в Нарния, мечтае да се озове отново и отново там, където не го тормозят
досадни или арогантни съученици, педантични и/или неразбиращи го възрастни
(като икономката на професора от Лъвът, вещицата и дрешникът).
Третото измерение е онова, което обитава Аслан, Великият Лъв, Синът на Императора отвъд морето и Крал на всички Върховни крале. То на свой ред надхвърля
първите две, отвъдно е и на двете – по начина, по който измерението, в което
1
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Down Treader (2010, САЩ). Режисьор: Майкъл Аптед. В ролите:
Скандар Кейнс, Джорджи Хенли, Бен Барнес, Тилда Суинтън, Питър Динклидж, Уил Полтър, Ана Попълуел, Уилям
Моусли.
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обитава Малелдил в Космическа трилогия на Луис е отвъдно на света на всички
сътворени същества, колкото и величествени да са те и какъвто и благоговеен
трепет да предизвикват у нас. Тази представа (за нарастваща степен на „отвъдност” и дълбочина), която съчетава християнски и платонически идеи, може
да бъде намерена с голяма нагледност в Последната битка, книгата, с която завършват Хрониките, както и – в по-слаба степен – във фантастичния роман Великата раздяла (там „сияйните духове” ще добиват все по-голяма „плътност”,
колкото повече се приближават към далечните планини в пространството на
райското измерение).
Как стоят нещата в последната засега екранизация по романа Плаването на
„Разсъмване”? Запазена ли е въпросната представа и общата перспектива, която тя определя, и ако има съществени промени – какви са последиците за посланието на филма?
За да се опитаме да отговорим по-аргументирано на подобен въпрос, трябва
да разгледаме образите и поведението на героите, които изглеждат знакови
за изграждането на тази представа. Героите с активно отношение към преминаването на границите между трите измерения на действителността, което
замисълът на Хрониките предполага и осъществява.
Нека да започнем с Юстас Скруб. Незначителното и досадно за всички момче
(както показва фамилията му2) е от особено значение с оглед на проблема, който ни интересува. Преди началото на приключението и до превръщането му в
дракон той се явява основен носител на първото измерение, видяно в пародийна,
сатирична светлина. Да търсиш закрилата на британски консул там, където
той просто няма как да съществува, постоянно да се оплакваш и да натякваш
на околните за всички неудобства, да си взрян егоцентрично в себе си и винаги да намираш вината у своя ближен – това са само част от антипатичните
черти на сина на чичо Харолд и леля Алберта. По-ужасното е, че измерението,
в което Юстас е възпитан и свикнал да живее, е абсолютно „плоско”. Неговият
стерилен практицизъм може само да свежда, т.е. да разлага нещата до техните съставни части, вместо да схване същината им в цялост, която винаги
надхвърля отделните съставки. За него звездите са „огромни кълба горящ газ” и
нищо повече. В този Юстас виждаме не просто пародия на определени тенденции в британската действителност от 40-те години на XX век, а и пародия на
представата за действителност „сама по себе си“, на такава действителност,
която е лишена от всяка отвъдност и дълбочина.
Отърваването на Юстас от плоското и ограбващо душата му виждане се явява
един от кулминационните моменти в книгата, който филмът, при всичките ми уважения към различните възможности за изграждане и тълкуване на художествената символика, претупва. Едно е Аслан да драсне с лапа няколко пъти по песъчливата земя и да те освободи от нежеланата драконовска кожа, съвсем друго е, когато
след няколко неуспешни опита си осъзнал пределно ясно своята неспособност да
2

Всички цитати от книгата са по изданието: К. С Луис. Хрониките на Нарния. Плаването на „Разсъмване”. С.,
Труд, 2005. Прев. от англ. Светла Биюкова.
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се „обездракониш” (ако употребя думата, която използва една американска изследователка на Луис). Тогава можеш да се довериш, въпреки болката, на този, който
е единственият ти шанс да те отърве от старото ужасно същество, което си
бил. И да те превърне в ново. За всичко това филмът само „великодушно” загатва,
като добавя разсейващия детайл със забития в тялото на дракона меч – той трябва да бъде доставен от Юстас (очевидно не в драконовския му вид) при масата на
Тримата спящи, за да се окомплектова нужната бройка мечове.
За сметка на съкратените мъки на Юстас по превръщането му в „различно момче” филмът отделя доста внимание на преживяванията на друг герой, който не е
лишен от нарнийско виждане на нещата още от самото начало на пътешествието с кораба „Разсъмване” – Луси. Тук основният проблем на най-очарователната
в досегашните екранизации героиня е да отстои себе си, да не се поддаде на изкушението, характерно за възрастта  на тийнейджърка – да подражава на някого другиго, да бъде някой друг, вместо да цени онова, което е. Първоначално тя не
устоява, защото не просто помечтава за момент да бъде красива като сестра
си Сюзан, но и си набавя магическо средство за това, като откъсва страница
от книгата с чародейства на вълшебника Кориакин. Но по-късно се съпротивлява
героично на изкушението и с помощта на Аслан го побеждава. След това дори
ще може да предаде придобития опит на друг герой от филма, по-малката от
нея Гейл, която пък иска да бъде подобна на Луси. Дотук добре, но начинът, по
който е представено присъствието на Лъва в борбата с изкушението, създава
усещането, че Той се отзовава някак „по поръчка”, че е функционално необходим
в тази ситуация и може да бъде „вместен”, вписан в нея, но не е НАД нея. Функционално необходим – да, но не и суверенен. Сякаш е питомен лъв (а не би трябвало!), който е „пуснат” в действие, за да се справи със силното изкушение, да
го обезвреди и после да бъде „прибран” отново някъде, до следващата критична
ситуация (тя ще настъпи по време на битката с морската змия). Авторите на
филма изглежда са забравили, че в света на Луис Адамовите синове и Евините
дъщери не се подвизават, не се отдават на приключението, главно и преди всичко, за да останат верни на себе си, те стават себе си, когато са верни на Аслан,
т.е. на Бога. Луси е много повече себе си не в тази победа над изкушението да
бъде красива, а в края на Принц Каспиан, когато е застанала на моста на Беруна
до величествения и страховит, не салонен Лъв, до непредвидимия Приятел – с
цялото си детско доверие в Него и с цялата си решимост да даде всичко от себе
си в битката, колкото и силите  да са слаби, а оръжието – нищожно. Защото не
пребиваването в нарнийското измерение, само по себе си, е направило Едмънд и
Луси „истински”, а характерът на срещите им с Аслан там, които са показали,
че той е над всяко опитомяване, над всяко одомашняване.
Сега да обърнем поглед към славната мишка Рипичийп: той принадлежи на нарнийското измерение и е представителен за него не само защото е Говорещо Животно. Този герой притежава в изобилие поне две от четирите „кардинални добродетели”, за които пише Луис в Обикновено християнство: храброст (твърдост)
и справедливост�. Но той не се надува с достойнствата, които има (вече го е
преодолял, както знаем от Принц Каспиан) и умее да протегне истински ръка на
нещастния, потънал в самосъжаление и обвинения Юстас така, както на друг не
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му се удава. Филмът разкрива как се съграждат приятелските отношения между
двамата и това е едно от безспорните му постижения. Храбрият мишок помага
на момчето да започне да гледа в правилната посока – не към постоянното задоволяване на дребнавите, егоистични желания, а към хоризонта отвъд тях. Учи
го да не бяга от приключението и да го посреща мъжествено. Назовава простъпките му с истинските им имена, но не е злопаметен и не му ги натяква никога.
С една дума, успява въпреки своя дребен ръст да го „изтегли” нагоре, към едно
по-високо, по-смислено равнище на съществуване. Рипичийп е героят, който се
държи с Юстас приятелски дори в драконовия му облик, но и не се поколебава да
се раздели с него по-късно, когато се появява нещо по-важно от приятелството
им, т.е. житейските му приоритети са правилно подредени. Накратко, главният
нарнийски мишок ми изглежда най-голямата сполука на филма, най-издържаният
от всички персонажи, чието поведение по никакъв начин не влиза в противоречие
с вече изградените ни представи за образите на основните герои.
Макар да изглежда, че Рипичийп „няма страхове и надежди, за разлика от хората”3
(което улеснява пресъздаването на образа му), той все пак храни една голяма
мечта, формулирана навремето в древно пророчество: да доплава до Края на
света и да премине в страната на Аслан. Мечтае за едно другаде, за едно „още
по-натам и още по-навътре”, където да намери покой след многото битки и
приключения. В книгата основната мисия на „Разсъмване” е да се издирят изчезналите лордове, приятели на бащата на Каспиан, които някога узурпаторът
Мираз, негов чичо, е прогонил от родината им. Но младият крал на Нарния изтъква мечтата на Рипичийп веднага след като споменава за това свое „главно
намерение”, явно тя е твърде важна не само за безстрашния мишок, но и за посланието на романа като цяло. Създателите на филма са избрали търсенето на
лордовете и техните мечове да бъде главната доминанта на пътешествието,
което е доближило творбата им до Властелина на пръстените, но я е отдалечило от духа на книгата на Луис. Но дори и при това положение славната мишка
остава единственият персонаж, чиято фигура се намира в правилно съотношение с фигурата на Аслан, пропорцията при тях е спазена. Другите основни
персонажи, с изключение на Юстас, са твърде „големи” като за посмаления и
поопитомен Аслан, който вече обговорих, докато Рипичийп остава достатъчно
малък, без това да го прави снизяващо смешен – нито в собствените му очи,
нито в тези на спътниците му, още по-малко – на зрителите.
Във филма Аслан проговаря за своята отвъдност (ще си призная, че говоря за
трансцендентност) едва в края, когато заявява, че в света, от който идват
Едмънд и Луси, неговото име е друго. С тези думи той заявява претенцията си
да съществува и извън Нарния, да не бъде само нарнийски Лъв. Усещането ни
обаче е, че Аслан си остава персонаж, който принадлежи на второто измерение,
нарнийското, и си „отива“ заедно с него. Ние не сме убедени, че той знае какво
има отвъд, в неговата собствена страна („страната на Аслан“). Знаменателно е, че когато Рипичийп се прехвърля със своята лодчица през Края на света,
Лъвът се намира от отсамната страна, не от отвъдната. Което говори добре
за неговата иманентност, но не и за трансцендентността му. В такъв смисъл
филмът не е „3 d”, а „2 d”, филм с две измерения. И от това много е загубил.
3

К. С. Луис. Обикновено християнство. С., Нов човек, 1991, 75–79.
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Възкресението на една
загадка
През последните 500 години цикълът на Ханс Холбайн Стария, известен като
Сивите Страсти Христови, е преживял много рани: олтарът е разрязван, върху
паната са нанасяни допълнително цветове – виновник за лошото му състояние
не е само времето, но и старите реставраторски практики. Днес, след амбициозно обновление, той може да се види в художествената галерия на Щутгарт.
Загадките около аскетичния в цветово отношение шедьовър са повече от установените факти. За т.нар. Сиви Страсти Христови се знае малко. Те не могат
да бъдат съвсем точно датирани. Предполага се, че 12-те пана са били съединени в олтар от три части, но не се знае за коя църква и по какъв повод. Сигурно е
само, че късноготическият цикъл е от работилницата на Ханс Холбайн Стария.
Приема се, че олтарът е изработен от Холбайн между 1494 и 1500 г. Галерията
в Щутгарт го купува през 2003 г. от затворената галерия на Фюрстенберг
в Донауешинген – срещу 13,2 млн. евро, събрани след призив за дарения. Това е
най-скъпата  придобивка. Реставрацията на засегнатите от времето и от
човешката ръка картини трае две години и половина: първите резултати могат
да се видят в изложбата Сивите Страсти Христови в тяхното време, която
продължава до 20 март 2011 г. в Щутгарт. По великолепен начин тя представя
загадъчното произведение, за което реставраторите от галерията първоначално мислели, че ще им отвори много работа, без да подозират, че са се изправили
пред най-голямото предизвикателство в кариерата си, а и пред проект, какъвто
напоследък едва ли си е позволявал друг европейски музей.
За да се създаде представа за контекста, в който твори Холбайн, колекции от
Мадрид до Монреал изпращат свои ценности в Щутгарт – налице е изложба,
която предлага необикновено много познание и преживявания, категорични са
изкуствоведите и медиите.
Кой е Ханс Холбайн Стария? Син на кожар, роден е вероятно около 1465 г. в Аугсбург, международен търговски център в Южна Германия, особено възприемчив за
ренесансовите идеи. Предполага се, че се е учил не в родния си град, а в Улм, при
Бартоломеус Цайтблом, освен това в Кьолн, Брюге и Гент. Един автопортрет го
показва тромав, с месесто лице и брада. В работилницата му в Аугсбург са били
заети още брат му Зигмунд, а по-късно и двамата му синове. Някои от големите
произведения на Стария са олтарът в доминиканската църква във Франкфурт на
Майн, завършен през 1501 г., работата върху главния олтар на цистерцианския
манастир Кайсхайм (1502–1504), предният олтар на катедралата в Аугсбург,
олтарът със св. Себастиан (в Пинакотеката в Мюнхен) и др. Учил се е от новия
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поглед на нидерландската живопис, макар че неговите произведения въздействат другояче. Той рисува хора от плът и кръв, особено внимание отделя на чертите на лицата и цвета на кожата, сгъстява драматизма на сцените.
Умира през 1524 г., както се споменава в книгите на занаятчийската гилдия.
Ханс Холбайн Стария има незавидна съдба – завинаги да бъде в сянката на своя
прочут син, някои от неговите творби дори се приписват на сина му. Днес се
оказва, че в стилистичен план приносът на бащата във време на преход от
късната готика към Ранния ренесанс вероятно е не по-малко значим от този на
Ханс Холбайн Младия (1497–1543). След като изучава занаята в работилницата
на баща си, Холбайн Младия я напуска заедно с брат си, за да търси работа в
Швейцария. По-късно става придворен художник на английския крал Хeнри VIII и
днес се смята за най-значимия ренесансов художник северно от Алпите (достатъчно е да си спомним портрета на Еразъм Ротердамски). През последните
години обаче историците на изкуството се опитват да реабилитират бащата,
сред тях е Катарина Краузе с монографията Ханс Холбайн Стария, публикувана
през 2002 г. в Германия.
Цикълът Сивите Страсти Христови се приема не само като една от най-значимите работи на художника, но и като най-значимия цикъл на Страсти Хрис
тови в немското изкуство (според Бруно Бусхарт). Той не се родее с никое
друго произведение на автора си. Иначе темата му е особено популярна в края
на Средновековието. Паната са нарисувани съc смесена маслена техника върху
смърч, размерите им са около 89 х 87 см. Първоначално са били двустранно изрисувани. През XIX век са разцепени, предната страна е разделена от задната,
което се оказва пагубно за рисунъка, живописният пласт се е нацепил. Цикълът
на Страстите Христови започва от външното крило с Молитвата на Христос
в Гетсиманската градина сред заспалите ученици, следват: Залавянето; Христос пред първосвещеника; Бичуването; Тръненият венец и накрая сцената Ecce
Homo, в която Божият син е представен на тълпата юдеи. На вътрешната
страна на олтара серията продължава: Христос пред Пилат, следват: Носенето
на кръста; Иисус почива – интимен момент след пристигането на мястото за
екзекуция – рядко изобразяван. На дясната страна – Свалянето от кръста; Полагането в гроба и Възкресението.
Самото Разпятие не е открито сред 12-те картини. Предполага се, че крилата
на олтара в отворено състояние са разкривали скулптурна композиция на тази
тема. Днес тази централна част се смята за безследно изгубена. Но се знае,
че през 1493 г. за една композиция на дърворезбаря Михел Ерхарт художникът е
нарисувал страничните крила на олтар със сцени от житието на Дева Мария.
Предположение как може да е изглеждала изчезналата част дава друго произведение от работилницата на Ерхарт, показано в изложбата: Разпятие от музея
на Доминиканския орден в Ротвайл, Германия.
Холбайн Стария работи във време, когато се променят конвенциите в християнското изкуство: образът на Христос получава индивидуализирани черти, става
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по-близък на зрителя, художниците се разделят със средновековната представителна образност, която по-скоро поучава, отколкото въвлича емоционално.
Ритъмът на композицията е прецизен. Редуцираната цветност на паната и концентрацията върху малко едри фигури на преден план задържа окото на зрителя
по театрален начин. Строгата композиция извежда преди всичко центрирани
около Христос смисли. И макар че от разстояние живописта на Холбайн изглежда леко статична, отблизо детайлите  придават много живот. Блестящо
координираното разположение на фигурите изтласква назад подробностите в
разказа за сметка на ярките жестове и движения. Авторът следи внимателно за
отделяне на значимото от незначителното, за баланса между отделната сцена
и целия цикъл.
Върху изобразените лица са изписани емоции: презрение, мъка, съчувствие, самият Иисус въздейства с мъдрото си спокойствие. На първото пано, в сцената
в Гетсиманската градина, художникът въвежда петима римски войници с индивидуализирани черти и облекло, които минават през цикъла, за да стигнат до
стражата на гроба. Подобна индивидуализация се наблюдава и във фигурата на
малко момиче в сцената Ecce Homo, което гледа в профил към Христос. Идентичността на отделните актьори, запазена в продължение на доста сцени,
според някои изкуствоведи (проф. С. Михалски от университета в Тюбинген),
насочва към образеца на късносредновековните Passionsspiele – представления,
траели много часове и дни, с участието на многобройни актьори, които възпроизвеждат Страстите Христови (днес традицията е жива в Бавария и Австрия,
а и на други места по света).
Мнозина продължават да си задават въпроса защо задните планове на паната
са в различен цвят. Много рядко срещано разделение – тези, на които са изоб
разени сиви одежди, са били от външната страна на олтара, а другите в цвят
охра – от вътрешната.
На това различие се основава досегашното позициониране на цикъла в близост
до монохромната живописна техника гризайл, при която фигурите въздействат
като издялани в камък.
Според реставраторите обаче разликата се дължи на лошото съхранение на
разделените пана. Освен това върху една от картините е попаднала киселина,
някъде се вижда дървената основа, други места са зле закърпени, нанесена е
боя, променен е един или друг мотив.
Първият открит документ за реставрацията на цикъла е от 1897 г., ето защо
като истински детективи специалистите от Щутгарт тръгват по следите
на извършителите. Главното действащо лице е Паул Герхард, реставрирал през
1919 г. няколко табла по начин, който днес е напълно отхвърлен. Не само че е
нанасял бои върху картината, но и отстранявал оригиналния цвят. При това
става дума за всепризнат реставратор. Когато първите три табла се върнали
при собственика Макс Егон принц фон Фюрстенбург, той не ги харесал. След
години усилия накрая Герхард постигнал поставените му цели – само три табла
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били пощадени.
През последните две години в Щутгарт деветима реставратори са работили
върху олтара. Всяко от 12-те пана е в различно състояние. Проектът по консервацията им струва 400 000 евро, всяка стъпка е запазена от компютъра
за бъдещите поколения, които ще продължат опитите за възстановяване на
оригиналите. Паната са заснети, минали са през рентген и инфрачервена камера. Проследени са всяко отстраняване на предишни реставрации, всеки ретуш.
Специалистите са се водили по две сцени – Христос пред Пилат за вътрешната
страна и Взимане на Иисус под стража – за външната. По тях те са се опитали да настроят целия цикъл, въпреки че пълното съзвучие е невъзможно, понеже
днес реставраторите не желаят да отнемат много материал, нито прекалено
да ретушират. Те вече не работят, както в началото на ХХ век. Местата, които
са повредени, се реставрират, а след това новото място се пунктира – да се
забелязва, че има намеса, която отдалече без проблем се вписва в картината.
Освен това учените се възползвали от шанса да изследват техниката на Холбайн – при химическия анализ за всеобща изненада откриват, че той смесва в
боите си частици стъкло и кварц. По този начин цветовете започват да светят от само себе си.
Реставраторите вече могат да кажат и какъв цвят е избрал Холбайн за задния
план – зеленикаво-син. Монохромността вече далеч не е пълна – зелено се забелязва в трънения венец, тъмночервено – в раните, светла е кожата, но за оръжията и одеждите Холбайн използва сиво във всичките му нюанси. Отхвърлено
е и по-старото предположение, че много от нимбовете са нарисувани по-късно,
всички се оказват оригинални.
Цикълът е трябвало да въздейства със скъпите си материали, затова авторът
е използвал кварц и стъкло. Досега се е смятало, че неизвестният поръчител е
пожелал да се използва живописната техника гризайл. Всъщност едва ли е било
така, днес историците твърдят, че поръчителите са определяли само съдържанията. По-вероятно е имало желание за нещо необикновено, изключително,
твърди кураторката на изложбата в Щутгарт Eлсбет Виман. Това Холбайн наистина е постигнал. Използвал е цвета психологически, с почти монохромното
изображение на Страстите Христови вероятно е искал да създаде адекватното
настроение.
Проф. Михалски лансира друга теза, според него стремежът е да се извади от
литургическата практика на Великия пост и да се съотнесе към цялата църковна година традицията на монохромната тъкан, наречена Fastentuch, Hungertuch,
Palmtuch или Passionsstuch (лат. velum quadragesimale), с която по време на Великия пост в католическите черкви се покриват разпятията и изображенията на
Иисус на кръста.
Изложбата в галерията на Щутгарт документира подробно за публиката етапите на консервацията. Освен това шедьовърът в сиво е вписан умело в контек
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ста на живописни и графични серии на Страстите Христови от периода около
1500 г. И още една сензация – в Щутгарт могат да се видят четири от осемте
прочути рисунки на Албрехт Дюрер от т.нар. Зелени Страсти Христови, които
заради проблеми с консервацията им рядко се показват в Албертина във Виена.
Те вероятно са създадени десетина години след Сивите Страсти, предполага
се, че са замислени като образец за скулптурни релефи, името им дава зеленият
грунд. В Щутгарт са представени още около 100 работи върху хартия и стъкло,
скулптури на Ян ван Ейк, Матиас Грюневалд, Ханс Мемлинг, специален акцент е
поставен и върху монохромната живопис гризайл. Не всички творби са привлечени с цел непосредствени паралели. Цикълът на прочутия гравьор и художник Мартин Шонгауер например въздейства с богатството на детайли и контрастите
между светлини и сенки, поредицата на Израел ван Мекенем – с допълнителните
сцени към всяка централна, а сцените на Зигмунд, брата на Ханс Холбайн, контрастират със своята цветност.
Как точно е изглеждал олтарът, изрисуван от Холбайн Стария, днес все още
никой не може да твърди с пълна сигурност. Вероятно и това ще стане – при
следващото откритие, вярват реставраторите.
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Екатерина Димитрова е магистър по българска филология и
философия от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и бакалавър по санскрит от Делхийския университет.
Специализирала е история на изкуството, будистко изкуство
и практическа философия в Лондонския университет. През
1985–89 г. е гост-лектор в Делхийския университет, където
се занимава със сравнително езикознание. През 1989–2005 г.
живее в Лондон, където работи по различни лингвистични
проекти, включително по проект по индология на Чикагския
университет в Британската библиотека, лектор по български език в Лондонския университет и Института по лингвистика. Член е на Британското дружество за средновековни
славистични и източноевропейски изследвания.
Започва изследванията си върху Четвероевангелието на цар Иван Александър, съхранявано в Британската библиотека, през 1992 г. През 1994 г. издава първата книга на
английски език за ръкописа в серията Ръкописи в цветове, посветена на най-ценните
илюстровани манускрипти в Британската колекция. Книгата е включена в представителна класация на влиятелната електронна библиотека Questia и е класирана на 9-о
място сред 16-те най-добри публикации върху ръкописи (изданието е достъпно на интернет страницата на библиотеката www.questia.com). През 2007 г. издава пълно фототипно копие на Четвероевангелието, придружено с изследване върху него.

Екатерина Димитрова

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕТО НА ЦАР
ИВАН АЛЕКСАНДЪР: УНИКАЛЕН
ОБРАЗЕЦ НА ХРИСТИЯНСКАТА
КНИЖОВНА ТРАДИЦИЯ
„…И както някога великият цар Константин и неговата майка Елена извадиха
от земните недра животвоpния кръст Господен, така сега е създаването на
този Четвероблаговестник...”, който „...благоверният, христолюбив, превисок
и боговенчан самодържец Иван Александър „извади” като светилник положен в
тъмно място и оставен и забравен от древните царе...”
Когато в 1356 г. скрипторът на ръкописа Симон е документирал своята историческа оценка за създадения по поръчка на цар Иван Александър ръкопис, той едва
ли е подозирал, че със съпоставянето на тези две сакрални събития всъщност
е маркирал средновековната рамка на православното християнство. И в исторически, и в естетически аспект.
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Защото духовното проникновение, което император Константин Велики
(312–337) получава при откриването на светия кръст и което го превръща в
християнин, сякаш намира своята художествена кулминация в тези 367 прекрасни миниатюри от живота на Христос, в които българският цар намира своето
духовно просветление.
Със създаването на този ръкопис Симон и анонимните художници от Търновската школа са извършили и друг духовно-естетически подвиг – прекъснали са тривековния непродуктивен застой чрез най-внушителната илюстративна схема
(367 миниатюри), създавана някога в християнската книжовна практика. Двата
предшественика на българското Четвероевангелие – аналогичните византийски
Евангелия, създадени в Константинополския манастир Студион, са от XI век,
(сега респективно в библиотека „Медичеа” – Флоренция и Френската национална библиотека, Париж). Българският ръкопис преоткрива и утвърждава тази
най-малка по брой на копия, но най-внушителната по визуален обхват евангелска
визия – тази на фризовата миниатюра.
Фризовата миниатюра като колекция от отделни сцени дава възможност за разгръщане на наративния прочит и в тази цялост е създадена след иконоборческия
период (843 г.), като свидетелство за триумфа на образа, прецизираното му
значение и важността на визуалната форма за веровата идентичност.
На фона на иконоборческата проблематика естеството на българския опит
предполага едно важно приносно предимство. Докато византийската естетика, преживяла вече този сблъсък, е вложила в своята художествена концепция
защитно-прецизирани елементи, изцяло подчинявайки образа на идеята, то българската художествена традиция, създадена след иконоборческия период и несрещала разколебаващ фактор, притежава от самото начало свобода на израза и
спонтанност на въображението (срв. иконата от IX в. на св. Тодор Стратилат
от ателието Патлейна). В този смисъл българската традиция би било правомерно да се нарече изконна, въпреки че е по-късна.
Тази концепция е подкрепена и от другия зразен носител – писмото. Докато трите първоначално утвърдени библейски носителя – еврейски, латински
и гръцки, документират свещеното слово във вече създадена и използвана и
за езически изказ писмена система, то българската традиция има специално
създаденото за християнското слово писмо (глаголица и кирилица). Това води
до заключението за цялостност на изконната изразна чистота, което прави
българския верови модел уникален.
Четвероевангелието на цар Иван Александър е продукт на развития период на
тази изразна традиция, когато средновековната атмосфера на православния
свят току-що е получила обновителната струя на исихасткия идеал, но все още
не го е превърнала в рутинна практика и сякаш отговорът на търсенията на XIII
век е дошъл от само себе си. В Търново срещата на старата стриктна религиозност и новата исихастка чувствителност, отваряща директния индивидуален
опит на богопознанието, сякаш прави нова редакция на въодушевения IX век,
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когато първият български християнски цар Борис с еднакъв възторг управлява
със златния скиптър и се отдава на монашеско вглъбяване. Духовната енергия
на XIV век в Търново е в своя апогей – с вкус и към красивото, и към прекрасното, а този ръкопис – неин най-верен свидетел във всички аспекти. Уставният
Кирилски шрифт, създаден от Симон, е шедьовър на калиграфското майсторство
и заедно с винетките и златно-цветните инициали представят традицията в
нейната цялост. Триста шестдесет и седемте фризови илюстрации на ръкописа
представят повече от 600 отделни сцени от Евангелския разказ. В разгърнат
формат това би представлявало украсата на една голяма църква. Подобна мащабност в християнската книжовна практика не съществува, като българският
ръкопис има и едно съществено техническо предимство пред двата му предходни – то е формат „куатро” (22см/23см), докато те са двойно по-малък формат,
т.е. миниатюрите на българския ръкопис са двойно по-голям формат от този на
византийските миниатюри, както е и писмото – кирилският текст е „маюскул”,
докато гръцкото писмо е „минускул”.
Разбираем е вдъхновеният завършващ „акорд” на Симон – послесловът – теологически трактат от три страници (обикновено послесловите са от три реда),
в които той е представил заложената цялостно балансирана и отворена към
формално-красивото и към духово-прекрасното визия за възприемане на Евангелския словесно-визуален наратив, създаден „... със, но не за външната украса от
цветове, злато, пресукан лен, скъпоценни камъни и диаманти, а заради вътрешното божествено слово, откровение и тайнствено проявление и изпълнение...”.
„Да, тази книга е изцяло един от най-интересните старинни документи,
които могат да се намерят в европейските библиотеки”
Така английският библиофил Робърт Кързън представя ръкописа на европейската
общественост за пръв път, което предизвиква изключително въодушевление
сред редица слависти и западни изследователи.
Реакцията му е красноречива. Още при намирането на ръкописа в библиотеката
на атонския манастир „Св. Павел”, който Кързън посещава в 1837 г., той споделя, че такава книга не бил виждал дори в Левант и насмалко щял да падне от
стълбата, на която се бил покачил, когато разлистил българския ръкопис и видял,
че е изпълнен с прекрасни илюстрации от началото до края. Неговата оценка, за
разлика от тази на някои критици, не се променя никога – българското четвероевангелие е неговият любим ръкопис, той поръчва копие на известния портрет
на царя и семейството му, за да може да го съзерцава постоянно, без да вреди
на оригинала, и сам пише въодушевено за художествените му качества. (Дори и
застраховката, която е определена за ръкописа, е показателна – той е оценен
за 1000 лири стерлинги, а останалите 200 ръкописа на Кързън – за 5000.)
Как Четвероевангелието от Търново попада в ръцете на възпитаника от Оксфорд?
Първото преместване на ръкописа е бягство за оцеляване, наложено от тра-
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гичните събития в 1393 г., когато българската столица е разрушена. Има вероятност лицето, което е спасило ръкописа, да е бил Григорий Цамблак, известен
представител на Търновската школа и личност, свързана с библиотеката на
царя. Възможно е той да го е изнесъл от горящия град. Това допускане се основава на факта, че следващият адрес на Цамблак и ръкописа е един и същ.
Известно е, че в началото на XV в. Цамблак е изпратен от Константиниполския
патриарх на мисия във Влахия, а именно там е документирано следващото движение на ръкописа.
Това е подсказващият драма момент на необичайното намиране на ръкописа от
Влахско-Молдовския владетел Иван Александър-Добрия. Този факт, документиран
в записка на фолио 2 на ръкописа, указва, че влахският владетел го е „откупил
от залог” и изразява надеждата, че „Господ ще му дари дълъг живот” за това
богоугодно дело. Валидно е допускането, че оставянето в залог е станало поради
криза, връхлетяла неговия първоначален спасител, разбираемо за онези тежки
времена. Вероятно това е станало през второто десетилетие на XV век и така
ръкописът попада в библиотеката на влахския воевода и остава там по всяка
вероятност до XVII век.
През XVII в. то поема пътя към Атон, вероятно като дар за българските монаси
от манастира „Св. Павел”, покровителстван тогава от молдавските и влахски
владетели.
Там именно в 1837 г. то е открито от лорд Кързън, който успява да го получи
като дар за посещението си в манастира. Историята на лорд Кързън е интересна с деликатната съдбовна роля на случая. Кързън е видял ръкописа и го е
харесал веднага, но не си е позволил да поиска да го откупи, тъй като е бил
респектиран от ерудицията на монасите, които говорели помежду си, както сам
той съобщава, „на четири езика”.
(Той не спестява и една подробност в негов собствен ущърб – когато не могъл
да отговори на монасите на нито един от тези четири езика, придружаващият
го турски слуга решава да „спаси” репутацията на господаря си и казва на монасите: „Милорд говори всички други езици, само не тези, които вие говорите!”).
На следващия ден при сбогуването игуменът на манастир подава на Кързън книга като „сувенир за посещението на манастира”. Тогава Кързън „улавя мига”.
Вместо да вземе книгата, той пита негово преосвещенство „щом е толкова
любезен да го дари с книга, дали може това да бъде онази, която най-много му
харесва” и посочва българския ръкопис. Кързън признава, че когато получил ръкописа в ръцете си, „не можел да повярва, че това не е сън”.
След неговата смърт цялата му колекция е дарена на Библиотеката на Британския музей, а след разделянето на двете институции ръкописът остава в
колекцията на Британската библиотека, където е и сега.
Съдбата на ръкописа е драматична, но оцеляването му е пълно, с изключение
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само на една страница – Миниатюрата на Страшния съд по св. Матей и украсения с перли и диаманти златно-сребърен обков, за който споменава в послеслова
Симон. Обикновено в такива исторически трансфери ръкописите „губят” голяма
част от съдържанието си и има случаи, когато за да видиш цялостно някой такъв интензивно трансфериран ръкопис, трябва да посетиш няколко библиотеки
в различни страни.
Българският ръкопис в своята оригинална пурпурна кожена подвързия, украсена с
геометрични фигури и образи на грифони, със своите 286 пергаментови страници, украсени с „ярки цветове и злато”, избегнал големия пожар в библиотеката
на атонския манастир „Св. Павел” в началото на XX век и сега може да се види
в Британската библиотека.
Естетиката на ръкописа е другият впечатляващ израз на мащабността на
Търновския проект – тя включва както канонични, така и новаторски елементи.
Те са зададени в документираната в послеслова на Симон теологическа концепция, заложена при създаване на визуалния текст – „създаден с ярки цветове,
злато и брилянти, но не заради това, а заради вътрешното божествено слово,
откровение и проявление”. Този двоен план проектира ясна творческа стратегия
за постигане на характерен изказ както в представянето на формата, така и
на съдържанието. Тази художествена стратегия има своя символна ценностна
система, и като такава, а и с техническите си качества на реализация, говори за интересните търсения и високите културни стандарти на Търновската
школа. А когато се създава синтез от старо и ново, когато съзнателно се съвместява и съизмерва наследеното и вдъхновеното, това предполага изграждане
на система. В този смисъл, като съзнателен синтез на две структурни единици
в система, естетиката на българския ръкопис е самостойно представително
явление на XIV век.
Каноничните принципи на иконописта визират в основата си самовглъбяване
за вникване в семантиката на образа: „Ние не се възхищаваме от цвета и изкус
твото, а от типа Христос – от истинската личност на Христос, който е на
небесата, защото – казва св. Василий – почитта, която се оказва на един образ,
принадлежи на първообраза на този образ”.
Трактатът послеслов на скриптора Симон, в който той засяга тези въпроси,
е действителен критерий за оценка на изкуството на ръкописа. Той полага
основната мисия на това изкуство в търсене на „откровение” и проникване в
„свещеното вътрешно слово”. Това не само напомня указанията на св. Василий,
но учи и че това не е самоцел, а част от спасението – защото „който веднъж
пие от този извор, той никога не ожаднява и това става неговото сърдечно богатство”. И тук е очертана цялостната проекция на духовното познание като
духовната систематика.
Новаторските елементи, характерни за тази художествена среда, се изразяват във въвеждането на интензивна палитра от „ярки цветове”, в подчертан
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интерес към пластиката на изображението, в стремеж за постигане на портретна експресия и цялостно подчертана образна наситеност (фол. 10, 58, 150б,
154б). Новаторско е и отношението на Симон към иконописците, които той
нарича „живописци”, работили „художествено”, т.е. творчески. А такава свобода една стриктно канонична школа, изискваща репродукция на традицията, не
допуска. Това е може би първият момент в православната художествена практика, когато вкусът към формата е получил изразен лиценз, а тази документация – първа по рода си в славянската култура, когато се въвежда този термин.
И това не може да е случайно. Симон доказва и традиционната си ерудиция, и
търсенията си в нови аспекти, затова тази му нова научна визия вероятно има
своето конкретно покритие, а то може да бъде само портретното изпълнение
на образа на цар Иван Александър (фол. 3). Може би това са и следствия от
неопосредстваното, постоянно индивидуално исихастко богосъзерцание, което
е имал предвид Майендорф, когато казва, че „исихазмът е вдъхнал нов дух в
старите засъхващи форми на живот на християнското общество на Византия”.
Симон разкрива и националната визия, заложена в това високо постижение, като
указва, че „живописци художествено го украсиха за утвърждение на своето царство”. Това е не само свидетелство за това, че ръкописът е дело не на един
майстор, а на ателие; този документ изключва напълно всякакви допускания
(прокрадващи се в някои мнения), че това може да са били пътуващи чужди художници. Симон засвидетелства ясно българския характер на школата.
В така очертаната система с двойна структура, едновременно основаваща се
на традиционни постановки, но заедно с това въвеждаща и свой специфичен
изказ, търсим автентичност на художествения речник, създаден с определени
цели, задачи и послания. Или – отчитайки средновековните кодировъчни принципи, разкриваме възможности за декодиоране на посланията днес.
Двуполюсното третиране на художествената среда е проявено ясно в цялостната илюстративна система. Два основни типа стилистика – канонична и ренесансова, съответно създават схематична и динамична художествена среда.
Разчитането им като носители на зададената от Симон двойна концепция е
закономерно.
Каноничният стил със своята схематичност, симетричност и минимализирана
експресия е изразител на вътрешния човек, на духовния му образ. Как иначе би
могла да се представи религиозната сдържаност, вглъбеност и духовна проникновеност на средновековния богомолец, ако не с точно такива отдалечени
образи-силуети, въздействащи към вглъбение и водещи зрителя до „първообраза
на образа”, както е указал св. Василий?
Основата на тази трактовка на стихване на видимата реторика, за да се открие непроявеният свят тон, е водещата за богословската среда на XIV век
доктрина на исихазма. Исихията като стихване и безмълвно съсредоточаване
върху нематериалния образ на Бога е позволила неопосредствано личностно бо-
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госъзерцание. Но пък именно този неопосредстван характер на познанието сам
по себе си е дал свобода на духовните търсения, непознати дотогава в подобен
мащаб.
Движението тръгва от медитативните практики на монасите от Атон, преминава през конфронтацията както на православната доктрина, така и на католическата опозиция, но в крайна сметка стига до най-високото теологическо
стъпало – включване в официалния православен канон (1351) и канонизиране на
духовния водач на исихазма св. Григорий Палама.
Ето защо тези схематични образи не може да се разглеждат като художествено недостатъчни, те са напълно в духа на времето на исихасткия идеал на търсене на Бога в духовните дълбини на безмълвието и постепенното изоставяне
на всякаква словесна и образна представа, за откриване на неръкотворния Му
образ, на Таворската светлина, озарила Христос при Неговото Преображение.
Този идеал става част от представителната православна доктрина под патронажа на цар Иван Александър, който покровителства исихастките манастири и
монаси и самият се интересува от учението. Това са образи на човека, търсещ
Бога в себе си и затова заглушил говоренето на материалната си същност,
затворен за видимата шумна битийност. Статичността на тези образи не е
случайна неумелост на художника, тя е търсен технически елемент, защото той
е вярвал, че така може да изрази религиозната вглъбеност в нематериалната
безкрайност, капсулирана в образи като тези на фолио 133, 156, 231в, 269.
Ренесансовият стил в художествената среда на фолио 10, 58, 76б, 150б, 154б,
изразява вече друго усещане за човешкия фактор. Обемността, формалната
пропорционалност, хроматичната динамика, създаването на емоционален амбианс – всичко допринася за разкриване на реалистични елементи от видимата
човешка природа. А това е ренесансовият флорентински дух, разбира се, независимо създаден тук от Търновските майстори, за да разкрие по-ярко човешката природа на Христос и да сближи емоционално богомолеца с неговия духовен
отец.
Но това е християнски хуманизъм, който не фамилиарничи с човешкото в самоцелни експерименти, а запазва формално-духовната му суверенност, откривайки
емоционалност, отразяваща духовна радост, а не профанна инертност.
Христос на фол. 154б е образец на прецизна ренесансова техника – ако се прекара вертикалният ротационен аксис в центъра на образа, ще се види, че всяка
част на тялото е заела различна и характерна за оптималната степен позиция
спрямо тази ос – т.е. постигната е реална естетическа динамика, характерна
за най-добрите ренесансови образци. Постигната е и висока степен на експресивна еманация и този образ на Христос, проповядващ с бравурно вдигната
книга с проникновен поглед и жест, е един ненадминат образец на пастирско
внушение.
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Терминът реализъм при така очертаната двуполюсна художествена реалност
на образната система на Четвероевангелието претърпява един двойствен оценъчен коректив – ако ренесансовите образи са реалистични в смисъла на общоприетата естетическа критика, представяйки човека по-вярно като природа,
то каноничните образи са реалистични в смисъла на исихасткия идеал, за който
духовната същност е единствената реалност, а видимата е илюзия. Осъзнаването на тази сложна взаимообусловеност и разчитането като аналитичен код
е ключов елемент за проникване в смисъла на визуалния текст.
Пример за тази специфична взаимообусловеност може да бъде сцената Възкресяването на мъртвите и изтеглянето им от ада, която е представена и в
двата стила.
Христос от сцената на фол. 85 е ренесансов образ, в който това мистично
събитие е представено като реално действеие – действието има реална стойност, Христос е изобразен в установения от солунския майстор Панселинос
стил – Христос-Херкулес, а неговата физическа мощ доминира амбианса на тази
сцена и е запомнящ се действен верови стимул.
Христос от сцената на фол. 231в е с напълно противоположен знак. Христос тук
е схематичен образ без експресивните елементи, наблюдавани преди, действието е без реална стойност и цялата сцена е доминирана от това нематериално
усещане. Но не е ли това истинската същност на исихасткия реализъм? Ако другият Христос с физическата си сила сближава зрител и образ, то този Христос
внушава истинската стойност на събитието – не физическа сила е позволила
на Христос да осъществи този величав акт, а духовната, божествена мощ е
действителният фактор тук. И aкo изображението няма стандартни реалистични амбиции, то изцяло отговаря на духа на исихасткия реализъм.
Тази взаимодейственост на двата стила е своеобразен естетически идиом, който открива двете страни на художествения систез – едновременно новаторско
звучене и заедно с това и утвърждава нормативната традиция. Но той е повече
от това – той е репрезентация на двойната природа на Христос и образец за
превръщане на изкуството в знакова семиотична формула.
И тук стигаме до модерността на дискутираната концепция.
Актуализирането тук и сега чрез включване на съвременен образ в автентичен
текст създава оригинална взаимодейственост от типа разказ в разказ. Забележителното тук е в това, че този художествен образ и носител на актуализираната визия е самият цар Иван Александър.
Цар Иван Александър е представен в шест сцени.
Първата е цялостно издържана формална презентация, където царят и семейст
вото му са представени в официална за времето си портретна композиция –
всеки със своите символи на царственост и в съответния нормативен ред.
Казвайки това, веднага трябва да се посочи едно важно несъответствие с ка-
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нона – според гръцките изследователи „недопустимо” (Й. Спатаракис), а според
българските – подминато. Нормата повелява царят да заема само най-дясната
позиция в една портретна композиция. Това тук съвсем не е така – той е почти
в най-лява позиция. Въпросът е неосветлен, но естетическата среда крие някои
важни кодови указания за това разместване:
Най-дясната позиция попада на обратната страна на листа, а тя никога не се
използва за титулна страница – всички титулни страници на Евангелията са
на дясната лицева страна, а всички заключителни страници са на обратната
страна на листа. Затова царят не би могъл да заеме дясната нетитулна страна
на този представителен портрет.
Но на лицевата страна тогава той би трябвало да бъде изобразен на мястото
на царица Теодора, новопокръстената втора жена на царя. Титулният текст
показва, че тя е извоювала всички правомощия, каквито е имал самият цар, и
е представена като „царица и самодръжица всям блъгаром и гръком”, както и
царя. Но това не променя ни най-малко йерархическия порядък и въпросът е дали
тук имаме изключение или грешка?
Тук художествените параметри идват като измерител на историческата реалност. Ако се вгледаме внимателно в художествената среда, ще открием, че
художественият център или водещ естетически фактор е не образът на поставената в средата царица, а образът на царя. Неговото изображение е рядко срещан портретен шедьовър – детайлното моделиране, експресивната наситеност,
характерната внушителност – всичко говори за това къде е било насочено
вниманието на художника. Но естетическият обект е подчинен изцяло на династическия субект, т.е. откроява монархическата династическа идентичност –
царят, обкръжен от своите двама синове – Шишман – престолонаследника и
по-малкия син – Иван Асен. Образът на царя е не само художествен шедьовър
на миниатюрната техника, но е и изключителен портретен шедьовър. Образът
отговаря на словесната характеристика на царя, гледащ с добър поглед право и
със свежо лице (Песнивец, БАН). Той е и най-доброто визуално свидетелство в
сравнение с другите портрети – в Бачковската костница и в скалната църква
Иваново. Не без основание този портрет би могъл да се счита за създаден „от
натура”, нов подход, който е позволил на Симон да назове иконописците „живописци”
Нещо повече, изображението на царицата е откъснато по стил от подчертано
експресивния династически център и е стилистически прикрепено към лявата
група, където образите са не така подчертано изградени. Така този художествен похват изиграва своята роля – откъсва я от водещия династически център
и я присъединява към второстепенната група на принцесите.
А с това се препотвърждава и „излъчва” художественият център на династическия субект и имперската идентичност на властта, точно както е задал мисията на Четвероевангелието Симон в Послеслова – „на утвърждение царство
своему”.
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На фол. 86б, 134б, 212б, 272б са останалите изображения на царя. Тяхната семантика е също проблематична – той е включен в заключителните сцени на всяко Евангелие заедно с евангелиста, място, което в аналогичното византийско
Евангелие се заема от свещеник. Тук е присъединено светско лице в сакралния
визуален текст. Тази промяна е значителна. Тя е указание за високата духовна
отговорност на царя като наместник на Бога. Но тя е продължена и в цялостния символен текст с внасяне на промени и в образите на евангелистите.
Първия променен елемент е това, че трима от евангелистите не подават Евангелието на царя, както в аналогичното гръцко Евангелие, а само го благославят.
Единствено Йоан подава Евангелието на царя, което подчертава връзката цар –
светец покровител.
Двата подхода имат различни кодове, които разгръщат семантиката на образа.
Според водещия богослов на XIV век Николай Кавасила внасянето на Евангелието, затворено и носено до сърцето, е символ на сакрализиране на средата и
създаване на литургийна реалност, като под литургийна реалност се разбира
вътрешно съпреживяване, духовен процес на божественото преображение на човека, а не просто прочит или слушане на текста; т.е. това са сцени, конституиращи важен символ – на влизането на царя в духовната реалност на преживяване
на божието слово за реално „животворящо съвършенстване” (Псевдо-Дионисий
Ареопагит) и доближаване до Бога, както е посочил това и Симон в послеслова.
Други визуални референции за това духовно пътуване на царя няма, но е ясно,
че като негова лична Библия, като негов духовен водител то е било постоянен
спътник в духовната му реализация, изключително важна за исихасткия идеал,
който именно той включва в българския верови модел. Той е съзерцавал тези 367
миниатюри в постоянното исихастко молитвено състояние, вдъхновявал се е от
ренесансовите образи, притихвал е смирен в исихията на каноничните силуети
и е вървял към своя духовен блян, за което Симон е бил постоянен наставник
със своя послеслов. Свидетелство за крайния резултат от това потапяне в
сакралната духовна среда и неопосредствано лично богосъзерцание е сцената
на Страшния съд – фол. 124. Тук отново, противно на каноничните норми, царят,
вместо свещеник според византийското Евангелие, е изобразен в рая в молитвена поза пред Богородица.
Освен това от художествен аспект този портрет съвсем не е аналог на първия
владетелски портрет. Той е различен и по стилистика, и по символика. Нещо
друго се е случило.
Вникването в художествения речник на образа показва, че това, което е значимо тук, е нарушената цялост на владетелската царска инсигния, от която са
отпаднали доста елементи – царят е без скиптъра на царското величие, без
свитъка – символ на юрисдикционното му право, на короната липсват богатите
украсителни елементи, отличаващи я от другите корони; царят дори не стои
върху разграничаващата го от простосмъртните червена супедия с хералдичес
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кия символ на двуглавия орел, а директно на повърхността. Тази редукция на
владетелската символика съвсем не е случайна.
Нещо повече – царят е бос. А това е радикален визуален код и той е разграничително зададен във визуалния текст – всички персонажи в изображенията са обути – работниците на лозето – фол. 59; хората, чакащи своето кръщение – фол.
12, фарисеите и садукеите – фол. 156; войниците, арестуващи Христос – фол. 78.
Само Христос и апостолите са боси – фол. 126в, 251, 169в, 243 и навсякъде.
Очевидно босотата е духовен символ. И очевидно царят, бидейки „облечен” в
този сакрален символ, е вече друг образ. Този символ, поставен в поредицата
на четирите влизания в литургийната среда, е означение за крайната цел на
духовното пътуване – извървян е пътят от светската сила и величие, така ярко
заявени в семейния портрет, и е постигнато съвършенството на молитвената
мощ в истинското правово статукво – божественото.
А с това е актуализирана концепцията на художествения текст, заявена от
Симон – образи, зададени с красиви материали, но заради вътрешното божие откровение и проявление. Царят се вижда тук като осъществил този блян в своето
пътуване от властта до молитвата, по пътя на богоуподобяването. С това той
се включва в групата на посветените български царе като царя монах Борис,
който става християни пред същото изображение – иконата на Страшния съд.
Православната доктрина е конституирала олицетворението на взаимодействието на двете власти – светската и божествената в цялостната си практика.
Паралелизмът между двете власти и хармоничното сътрудничество са били олицетворявани от василевса – обединяващ царската и духовната власт – цезар и
жрец. В идеологически план това е означавало мост между политическите идеи и
мистичните съответствия като единствен начин за създаване на идеално християнско царство. И когато догматиката е напълно завършена, а организацията
на империята на василевса е достигнала такава степен на съвършенство, то
тогава може да се говори за възможност за възпроизвеждане на установената
от Всемогъщия хармония във вселената. Този блян е бил върховен регулатор на
царското самосъзнание, а стремежът към съвършена теокрация – постоянно
отразяван в религиозното изкуство, за да представя и стимулира този процес.
Примерът тук е неподражаем образец с цялостното разгръщане на този блян
като образ в действие.
Взаимодействието на двете образни и времеви реалности затова е и цялостен подтекст на ръкописа и Симон, в духа на най-амбициозната творческа
традиция, е създал и друг израз на взимопроникновение – едно уникално творение
от слово – „магически” квадрат фол. 273в, където в естетически издържана
симетрична структура името на цар Иван Александър е изписано така, че да се
чете многократно. Четенето се осъществява по трикодова схема.
Първият код оперира от центъра към стените наляво или надясно, оформяйки
кръст.
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Вторият код действа от центъра към ъглите – и четенето се осъществява
спрямо позицията на квадрата – горен, десен квадрат – чете нагоре и надясно,
долен ляв квадрат – надолу и наляво.
Третият код оперира от центъра към ъглите на квадратите, като всеки ред се
чете като един буквен знак.
Традицията на тази структура е позната като „technopaignion” – естетическа
игра, и като „carmina figurata” или фигуративна поема, и е била обичано средство
за „култ без образ” от император Константин Велики, което още веднъж сближава цар Иван Александър и първия християнски император. Неговият дворцов
поет – Оптациан, е създавал панегирични стихове за бога и царя в такива фигуративни схеми. В българската книжнина са познати няколко такива примера,
но далеч по-кратки – само от няколко повторения – пак от XIV в., в Търновския
Норов псалтир (Московския исторически музей).
Този образец тук е неподражаем по сложност и неговата стойност бе загадка,
докато Рахул Савани, доктор на математическите науки на Лондонския университет, не откри заложената математическа формула на бинарен растеж, с
която изчисли, че името се чете над 11 милиона пъти.
И тъй като такъв прочит е практически неосъществим, тук разбираме заложената абстрактна панегирична мощ от Симон, направлявал със слово този
сложен средновековен изказ за прослава на Бога и царя.
Това e още едно оригинално свидетелство за всестранните търсения на Търновската школа за обхващане на пределите на духовна реализация, черпейки от
най-високите образци, някога създавани, и създавайки свои.
XIV век е всестранен апогей на българското духовно вглъбяване и просветление,
чиито ярки представители се откриват тук в лицето на скриптора Симон, на
царя и на анонимните „живописци”, създали образец на християнска идентичност.
Образец, едновременно древен и актуален, отвлечен и спонтанен, конкретен и
безкраен – истински „животворен извор”!
Спасяващ безмълвните символи от забрава, изкуството – от застинала стереотипност, човека – от себенеграмотност! Вдъхновяващ го със своя антифоничен
визуален свят, обгръщайки го в своя възвишен амбианс и водейки го до ултимативната спасителна визия на правопознанието – богораздаваното право – един
бос цар в молитвена поза всред изкуство с изчерпателна онтологическа мисия –
пред своя Творец! Всъщност енигматично подходяща визия за последен средновековен царски портрет – на цар, открил „своето сърдечно царство” – т.е. човек,
в героиката на своята идентичност:
„Светлоносецът, Иван Асен, цар на българите, Александър, миролюбивият, милостив, обичащ монасите и бедните, този велик цар на българите, величието, на
който нека бъде измервано с неизброими идващи слънца”.
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