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Вярата предполага и изискВа 

нашата сВобода

С писателката Теодора Димова разговаря Тони Николов

Определят романа ви Марма, Мариам като „роман на вярата” – безпреце-
дентен факт в българската литература, която е по-скоро светска. Как 
стигнахте до евангелската тема и каква според вас е връзката християн-
ство–литература?

Аз съм от поколенията, израснали в пълно невежество по отношение на хрис-
тиянската вяра. Това невежество ми е коствало безкрайни заблуждения, про-
пиляно време, пропадания. Срамно е човек да признава невежеството си, но за 
повечето хора от поколенията около мен то е шокиращ факт. Несъзнателно 
го предадохме на децата си. И те несъзнателно ще го предадат на своите 
деца. Това невежество е най-подмолното, най-невидимото и затова най-ко-
варното последствие от тоталитарния строй. Това невежество прояжда и 

Теодора Димова е сред най-изявените автори в съвременна-
та българска литература. Завършила е английска филология 
в СУ „Св. Климент Охридски”. Работи като редактор в прог-
рама „Христо Ботев” на БНР. Първата  пиеса Фюри пече-
ли през 1987 г. награда на конкурс в БНР. Носител е на пър-
ва награда на Прегледа на нова българска драма в Шумен и 
на специалната награда на името на Маргарит Минков на 
Третия национален конкурс по драматургия. През 2001 г. пи-
есата  Замъкът Ирелох печели субсидия за постановка в 
надпревара с драматурзи от почти всички балкански стра-
ни. През 1999 г. издава самостоятелна книга, която включ-
ва пиесите Игрила, Платото и Неда и кучетата, поставени 
в различни театри из страната и чужбина. Автор е на романите Емине (2001) 
и Майките (2005), спечелил голямата награда на конкурса „Развитие” за 2004 г. 
През 2006 г. Майките получава Голямата награда за източноевропейска литера-
тура на KulturKontakt и Wieser Verlag, Австрия. Романът Марма, Мариам, излязъл 
през 2010 г., е роман за вярата и срещата ни с Христа, „нaй-вaжнaтa cрещa в 
живoтa ни”, защото „чувcтвoтo зa Xриcтoc е нaвcякъде”.
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Разговор

блокира вродената жажда на човека към Христос. То дълбоко уврежда коорди-
натната ни система, дълбоко наранява същността ни, уродствата около нас 
са негов плод.

Когато повярвах в Боговъплъщението, потресението ми беше огромно и смайва-
що, нямаше по какъв друг начин да реагирам освен чрез думите, просто пишех, 
защото не можех да не пиша. Винаги съм мислела, че това е единствената при-
чина, която оправдава появата на една книга. 

„Романът на вярата” не крие ли известен риск? Писател християнин като 
Жюлиен Грийн е обичал да повтаря, че трябва да се внимава – нито един 
светец не е написал роман…

Въпросът дали е редно, дали е позволено, дали е правилно, непрекъснато витае-
ше около мен. Когато решавах да престана и изкуствено се възпирах да пиша, 
придобивах усещането, че бягам по най-подлия начин от нещо, което трябва да 
направя, че не вървя по пътя си, че се страхувам, кошмарно усещане. Знаех, че 
сама трябва да разреша този проблем, сама да се преборя за свободата си, да 
я поема с цялата  тежест, само тогава тя би била извоювана, действителна. 
Вярата предполага и изисква нашата свобода.

Беше изумително интензивен период на обучение и писане едновременно. Четях 
православна литература в опиянение, лакомо, хаотично, сега, три години по-
късно, си давам сметка, че съм проумявала една десета или дори още по-малко 
от написаното в изчетените книги. А сега постепенно проумявам все повече. 
Ето това непрекъснато чувство за осмисляне и претворяване на целия живот, 
за Божията драматургия в него, за озаряването на всеки миг и всеки жест, за 
насищането им с вечност, ме изпълва с потрес. И като писател трябваше да 
свидетелствам за този потрес. Всеки един от нас е свидетел на вярата си, 

защото тя се предава единствено от сърце на сърце.

Дали този потрес не се дължи и на съвременната гледна точка, която дос-
та отдалечава читателя от Писанието, прави труднопостижима истината 
за Рождество Христово? Как изобщо истината на Словото преминава в 
съвременните думи?

Евангелският разказ е поразяващо актуален. Като че ли е написан за всеки от 
нас лично, за всеки един ден от личния ни живот. Непрестанно се преоткрива-
ме в хората около Христос и в техните немощи. Мисля, че егото ни е почти 
напълно сляпо за собствените си недостатъци, те са обраснали с нарцисизъм, 
егото ни не може да излезе сам от собствения си капан, ако не се огледа в 
другите. Припознаваме слабостите си в евангелските герои и чуваме Неговия 
глас, отнесен към самите нас. Това е удивително, поразяващо, това ни изпълва 
с несекващо вдъхновение и радост. Стига да не изпитваме онзи страх да не би 
да сбъркаме, да не би да не сме по канона, по правилата, да не бъдем обвинени 
в отклонение от вярата, от строгостта , да не би да бъдем низвергнати. Ако 
сме свободни, ще говорим за Христос пълнокръвно така, както Го чувстваме в 



2011 / брой 10 (67)

7

душите си, а не с клишета, които звучат непоносимо, които отблъскват с кухо-
тата си. Фарисеите са говорели така за своя бог – скучно, кухо, наставнически, 

назидателно, отблъскващо. Този тип говорене, уви, ни е съвсем познато.

Четенето може ли да ни направи по-добри – четенето на такъв вид лите-
ратура като вашия роман? 

Разбира се, че не може да ни направи по-добри. Дори вярата сама по себе си не 
ни прави по-добри, за съжаление. Но такъв тип роман би могъл да повлияе на 
отношението ни към Христос. Много ми липсваше подобен роман в българската 
литература. Ако Марма, Мариам беше написан от някой друг, ако го бях прочела 
преди време, мисля, че пътят ми към храма щеше да бъде много по-къс. 

От друга страна, много добре знам, че един роман никога няма да обърне човек 
във вярата, ако преди това не е бил привлечен към нея. Но по някакъв начин ще 
му помогне. Да, литературата винаги по тайнствен начин помага на отделния 
човек, влияе му, кара го да се придвижва по пътя си. Аз съм убедена, че не можеш 
да повярваш, ако не видиш, че някой друг е повярвал. Затова и този императив, 
който непрестанно усещаме в себе си – да свидетелстваме.

Може ли съвременният автор чрез средствата на днешния език да привлече 
повече читатели сред младежката аудитория? Това предполага ли на еван-
гелски теми да се пише по един по-съвременен начин?

Марма, Мариам е жест на съкрушение и болка към собствените ми деца, които 
не възпитах в православната вяра. Романът не привлече към вярата нито тях, 
нито техните приятели. Но фактът на неговото съществуване, фактът, че е 
посветен именно на тях, че е вик за прошка към тях рано или късно ще даде 
своите плодове, аз зная това със сигурност. А иначе с радост виждам, че все 
повече хора идват в църква, водят децата си, водят – забележете! – родители-
те си, толкова е вълнуващо. Дали този мой оптимизъм не е пожелателен, обаче, 
дали е реален, аз самата не знам.

Човек остава с впечатлението, че хората като са вярващи, биват натик-

вани в някакво гето. Едва ли не трябва да се извиняват заради вярата си?

Вярата изстрелва човека в друго измерение, напълно различно от това, в кое-
то е живял преди или в което живеят невярващите хора. Вярата прави живота 
ни много по-труден, но това е само на пръв поглед, защото да се живее без 
вяра означава да се живее без смисъл, означава Божественият смисъл да бъде 
заместван от временни, измислени, дребнави, небожествени подобия на смисъл. 
Вярата изисква дръзновение и затова в Литургията ние се молим Бог да ни даде 
дръзновение. Вярата изисква и предполага отговорност, и то отговорност пред 
Твореца, и това е една от основните причини да се бяга от нея.

В днешно време е едва ли не модерно да кажеш, че си езотерик? Но предста-
вете си какво е някой да се появи по телевизията и да каже, че е христия-
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нин – все едно православен, католик или протестант?

Винаги е било трудно да си християнин. Деян Енев има много сполучливо сравне-
ние, че християните сме като хора, които винаги носим със себе си една 15-ки-
лограмова раница и се чудим къде да я оставим. Но където и да я оставим, тя 

винаги пречи.

Не мислите ли, че това не е от днес? Да си спомним как Елин Пелин опис-
ва хората на вярата в Под манастирската лоза, защо Далчев твърди, че в 
българската лирика няма религиозно чувство?

Аз имам чувството, че ние сме една територия, която е все още езическа, че 
християнството не ни е засегнало. Да, старобългарската литература е христи-
янска, но кой нормален човек би могъл сега да я чете? 

Затова ви питахме за отговорността на писателя. В своето есе за романа 
Франсоа Мориак настоява, че писателят носи особена отговорност, защо-
то от всички хора е най-близо до Бога. Писателят създава живи хора, живи 
същества, макар и на хартия. Какво е вашето усещане?

За мен най-важният критерий за добрата литература е нейната истинност. 
Истинноста е нещо, което пронизва романа от неговия сюжет до неговия син-
таксис. Тази истинност има нещо общо с изповедността. Авторът е вграден в 
книгата си изцяло. Няма никакво значение дали в романа има автобиографични 
елементи или не. Вграждането не идва от автобиографичността, а от влюбе-
ността в героите. Когато пишех Адриана, не можех да живея без 93-годишната 
Адриана. Усещах я физически до себе си. Знаех, че тя вече иска да умре, че е из-
морена, че ме чака да опиша смъртта , едва тогава може наистина да умре. Но 
как мога да кажа това, без да се усъмнят в нормалността ми? Има книги, които 
са истинни до средата например, защото авторът им не е издържал да бъде дъл-
го време в онази най-дълбинна точка, в онова своеобразно монашество, в онази 
килия, от които се излъчва една книга. Може би Франсоа Мориак е прав, защото 
когато си най-близо до един човек, тогава си най-близо и до Бог. Не можеш да 
бъдеш до Бог, без да си близо до конкретен човек. Единствено през другите 
придобиваме чувството за Божието присъствие. Затова Бог е троичен, заради 
общението и преливането един в друг. А Мориак може би е имал предвид това, че 
писателят е задължен да вижда целия човек. В романа ми Майките действител-
ните убийци са майките, децата са само извършителите. Майките са виновни 
за престъплението на децата си, това е категоричната ми позиция. Но аз, като 
писател, там бях длъжна да кажа защо е така. Защо майките са такива, какви-
то са – чудовища. Да се види тяхната гледна точка. И когато заставах във 
вътрешността на всяка от тях, аз проумявах защо тя е чудовище. Всъщност 
литературата никога не може само да обвинява и само да издава присъда. Тя в 
същото време и оправдава, и опрощава. Може би това е имал предвид Мориак, 
че писателят вижда целия човек като рентген, че го отчита целия, а вътре 

във всеки от нас има всичко, почти всичко – в латентно или изявено състояние.
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Без да обвинява, литературата не се ли докосва най-често до обратната 
страна на живота, до тъмното, до злото?

Цял свят в злото лежи. 

Как обаче се живее с това усещане? С този досег до злото, с усещането, че 
слизаш в мрачните бездни на душата? Само изповедникът слиза в такива 
бездни. Как се излиза оттам?

Изповедникът претворява изповяданите грехове през молитвите си, в Литур-
гията, той ги предава на Христос. Литературата би трябвало да бъде такава 
молитва, такова изкупление, такова претворяване на злото в добро. Казвам би 
трябвало, но литературата не живее според правила, напротив, за да живее, 
тя трябва да взривява правилата. Много са ме обвинявали за Майките, че тя 
е тежка, мрачна книга, аз самата изключително страдах, когато разбрах, че 
единственият възможен финал е убийството на Явора, че то е неминуемо, че 
няма как да не се случи. Исках да не е така, Явора да не бъде разкъсана, да не 
бъде умъртвена с камъни, Явора да бъде жива и да бъде с онези, които я обичат. 
И разбрах, че би се получил абсолютен фалш, направо кич.

И тук стигаме до въпроса как да настъпи промяната, обръщането към доб-
рото? Интелектуалците могат ли да бъдат посредници между Църквата и 
обществото? Имате ли самата вие самочувствието, че вършите нещо в 
тази посока?

Много ми се иска да е така. Аз съм сравнително отскоро в Църквата и все 
повече виждам раните , язвите. Бях си казала, че никога няма да я обвинявам, 
защото какво съм направила аз за Църквата, че да имам правото да я обвинявам. 
Но се сблъсквам с чиновничеството, формализма, с някаква много типична рели-
гиозна намусеност. На едно място в дневниците си отец Шмеман казва, че при 
изповед той непрекъснато повтаря на изповядващите се да не издребняват, да 
живеят по-надълбоко, в по-голям мащаб, повече. Има огромна опасност вярата 
да изсъхне, да стане привидна, плитка, формална, сведена до пости и палене на 
свещи – точно като на фарисеите и книжниците, които Христос непрекъснато 
изобличава. От друга страна, един човек, който е повярвал в Боговъплъщението, 
той не може да не е в Църквата. Няма как да бъдем в Евхаристията, ако не сме 

в Църквата.

Боите се от „битовата църковност”, както я нарича отец Шмеман, която 
„обезврежда” евхаристийността на вярата. А какво мислите за въвеждане-
то на обучение по религия в училищата?

Големият проблем на българското общество не е дали да има обучение по рели-
гия в училище. Големият проблем е самата Църква да проповядва автентичните 
християнски ценности, да проповядва любов, защото Христос посочва като бе-
лег, че в последните времена у мнозина любовта ще изстине. Вярата не трябва 
да се преподава като история, а като любов и истина.
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Николай Семьонович Лесков (1831–1895) е един от класици-
те на руската литература, оставил след себе си огромно 
по своя мащаб и значение творчество. Руският литерату-
ровед Д. П. Святополк-Мирски пише за него: „Руските хора 
смятат Лесков за най-руския от руските писатели, който 
от всички най-дълбоко и най-широко познава руския народ 
такъв, какъвто е”. Творбите му често са съпоставяни с 
шедьоври на руската словесност, излезли изпод перото на 
колоси като Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски, И. С. Турге-
нев, И. А. Гончаров. 
Жизненият път на Лесков не е бил гладък, изпълнен е с рез-
ки обрати, но това, което придава сила и плътност на не-
говото творчество, е най-вече страстта към четенето и 
множеството пътувания из Русия. Още от юноша Лесков е 
страстен читател и въпреки неуспехите му в посещавани-
те от него учебни заведения, той се формира като един от най-образованите за време-
то си руски писатели. След като сменя много служби, той си намира препитание, свърза-
но с много пътуване из Русия – по малките градове и по селата. Нещо, което превръща 
Лесков в един от най-проницателните познавачи на реалния живот на обикновените хора 
в Русия през ХIX век. Неговото виждане на действителността, неговата поетика орга-
нически съчетават реализма и романтичната мечта. Повествованието в книгите му е 
наситено с множество конкретни детайли и зарисовки от натура. 
Идейното развитие на Н. С. Лесков също е противоречиво. В него има етапи на рязко 
противопоставяне на революционните идеи на времето. Във връзка с това създава ан-
тинихилистичните романи и повести Няма къде (1864), На нож (1870), Загадъчният човек 
(1870) – в тях Лесков се опитва да покаже безпочвеността на усилията на революцион-
ния лагер, създава шаржирани типове на нихилисти. В повестта Смях и мъка (1871) са-
тирично изобразява тогавашната социална действителност. Има и етап, в който става 
привърженик на толстоизма. Но за цялостната оценка на позициите на автора трябва 
да се има предвид неговата силна и последователна привързаност и защита на христи-
янските ценности. 
Внук на свещеник и син на завършил семинарист, Лесков винаги е подчертавал духовната 
си връзка със съсловието на свещениците, изобразяването на което е смятал за своя 
„специалност” в литературата. Неговите повести, разкази и романи на християнска те-
матика са прекрасна литература, която има свой вътрешен ритъм и мелодия. Авторът 
създава плътни образи и отчетливо, но не натрапчиво представя християнските си по-
зиции. Създава цяла галерия от праведници – могъщи духом, талантливи патриоти на 
руската земя: романът Свещеници (1872), повестите и разказите Очарованият стран-
ник, Въплътеният ангел (1873), Голован, що го смърт не ловеше (1880), Печорски антики 
(1883, цикъл очерци), Мислещият само за едно (1889) и др. В творчеството на Лесков 
са извънредно силни мотивите за националната самобитност на руския народ, вярата в 
творческите му сили: повестта На края на света (1875–1876), повестта Желязна воля 
(1876), Левакът. Сказание за един тулски кривоглед левак и за стоманената бълха (1881). 
От огромното творчество на Лесков на български е преведена относително малка 
част. Справка в каталозите на Народната библиотека показва, че първите преводи на 
Лесков на български език се появяват още в самото начало на ХХ век. Едва през втора-
та половина на ХХ век са издадени обаче два тома с негови избрани произведения. За да 
се попълни тази липса, Фондация „Комунитас” планира издаването в поредицата „Хрис-
тиянска библиотека” на книга с преводи на някои от най-значимите християнски твор-
би на Николай Лесков.
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Николай Лесков

Христос на гости у мужика

Рождественски разказ

Посвещава се на християнските деца

Настоящият разказ е за това как самият Христос дошъл на гости за Рождест-
во у един мужик и на какво го научил – чух този разказ от един старец сибиряк, 
на когото пък тази история му е лично известна. Каквото ми разказа, това и 
ще предам с неговите думи.

***

Нашето място е поселение1, но е добро, търговско място. Моят баща прис-
тигнал от Русия в тези земи още в крепостното време, тук и аз съм се родил. 
Припечелвахме добре за своето положение, пък и сега не бедстваме. Държим на 
старата вяра, руската2. Баща ми бе човек грамотен, накара ме да обичам чете-
нето. Човекът, обикнал науката, за мен бе най-пръв приятел, бях готов за него 
и в огъня да вляза. И ето, изпрати ми Господ за утеха приятеля Тимофей Осипов, 
за когото искам да разкажа как с него чудо се случи.

Тимофей Осипов пристигна при нас на млади години. Аз тогава бях на осемнаде-
сет години, а той, навярно, е бил малко над двадесет. Тимоша имаше поведение 
най-примерно. За какво беше изпратен от съда на заточение при нас – за това 
в нашето положение, щадейки човека, не питат, ала се говореше, че неговият 
чичо го бил обидил. Бил му опекун в неговото сиротство и бил разпилял или пък 
заграбил цялото му наследство. А пък Тимотей Осипов в онова време и поради 
младите си години бил нетърпелив, станала кавга с чичо му, и той го нападнал 
с оръжие. По милосърдието на Създателя, неговият грях не се изпълнил докрай – 
Тимофей само прострелял ръката на чичо си. Поради младостта на Тимофей 
нямало по-голямо наказание от това от положението му на първогилдиен търго-
вец3 да бъде изселен при нас, в сибирското поселение.

Тимошиното имане на девет десети е било разграбено, ала и с останалата по-
следна десетина все още можеше да се преживее. При нас той си построи къща 

1	 Поселение	в	Сибир	наричат	място,	населено	с	хора,	изпратени	на	заточение	в	Сибир,	без	да	им	се	разре-
шава	за	продължителен	период	от	време	да	се	връщат	по	родните	си	места.	Такива	поселения	съществуват	в	
Сибир	още	от	времената	на	царска	Русия.	–	Б.пр.
2	 Тоест	героят	принадлежеше	към	староверците.	–	Б.а.
3	 Първогилдийни	търговци	–	през	1721	г.	при	Петър	І	е	наложено	задължителното	създаване	на	гилдии	сред	
градското	население.	Манифест	на	Екатерина	ІІ	(1775	г.)	разделя	търговците	на	3	гилдии.	За	зачисляване	към	
Първа	гилдия,	тази	на	най-богатите	търговци,	е	било	необходимо	търговецът	да	има	повече	от	10	000	рубли.	
Гилдиите,	донякъде	формално,	съществуват	до	1917	г.	–	Б.пр.
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и заживя, но в душата му кипеше обида и той дълго странеше от всички. Седеше 
си вкъщи и го виждаха само слугата и слугинята, а у дома все книги четеше, и 
то най-божествени. Най-накрая се запознахме с него тъкмо заради книгите и аз 
започнах да ходя у тях, а той ме приемаше охотно.

***

Моите родители отначало не ме пускаха много при него. Струваше им се твърде 
странен. Казваха: „Не е ясно що за човек е и защо се крие от всички. Да не вземе 
да те научи на нещо лошо”. Но аз, макар и покорен на родителската воля, им каз-
вах истината, че не чувам нищо лошо от Тимофей, ами четем книжки заедно и си 
говорим за вярата, как по святата воля Божия трябва да се живее, за да не накър-
ниш и обезславиш в себе си образа на Създателя. Започнаха да ме пускат при Ти-
мофей, да си седя там колкото искам, после сам баща ми при него намина, а сетне 
и Тимофей Осипов при нас дойде. Видяха моите старци, че той е човек добър, 
обикнаха го, и започнаха много да го жалят, че често е мрачен. Като си спомни 
своята обида, или особено ако и дума за чичо му му кажеш, побледнее целият, пък 
после ходи мрачен и безцелно. Тогава и да чете не иска, а в очите му вместо оби-
чайната ласкавост свети гняв. Той беше изключително честен и умен, но заради 
мъката си с работа не се захващаше. Но на скуката му Господ скоро помогна: пад-
на му на сърце моята сестра, ожени се той за нея и престана да скучае, а започна 
да си живее живота и да трупа богатство и за десет години стана виден пред 
всички хора като най-капитален човек. Построи дом като палат, пълен с всичко; 
имаше си всичко и от всички имаше уважение, и добра жена и здрави деца. Какво 
повече му трябва на човек? Изглежда, че така всичките предишни мъки можеш да 
забравиш, но той, обаче, все помнеше своята обида и веднъж, когато двамата с 
него пътувахме с каручката и си бъбрехме в пълно благодушие, аз го попитах:

– Как е, братко Тимоша, от всичко ли си доволен вече?

– В какъв – пита той – смисъл?

– Имаш ли си всичко онова, от което в своето място се лиши?

А той в миг побледня целият и ни дума не отвърна, само мълчейки, караше коня. 
Тогава аз се извиних.

– Ти – казвам, – братко, прости ми, че тъй те попитах… Аз си мислех, че лошото 
отдавна… е минало и заминало.

– Няма нужда – отговаря ми. – Че то отдавна… мина – мина, но все пак го пом-
ня…

Стана ми жал за него, но не за туй, че той някога е имал повече, а за това, че е 
в такова помрачение: Светото писание знае и добре да говори за вярата умее, 
а за обидата такава здрава памет пази. Значи, не го ползва светото слово.

Аз се замислих: във всичко го почитах като по-умен от себе си и от него мислех 
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добри мисли да черпя, а той злото помни… Той забеляза това и рече:

– За какво си мислиш сега?

– А, ей така – казвам, – мисля каквото ми дойде.

– Не! Ти за мен мислиш.

– И за теб мисля.

– И какво за мен... Как ги разбираш ти нещата?

– Ти, значи, не ми се сърди, а ето какво си помислих аз за теб. Писанието зна-
еш, а сърцето ти е гневно и не се покорява на Бог. Щом е така, има ли за теб 
някаква полза от Писанието?

Тимофей не се разсърди, само тъжно помрачня лицето му и отвърна:

– Не си сведущ да тълкуваш светото слово.

– Прав си – казах, – не съм сведущ.

– Не си сведущ ти – каза той – и за това какви обиди има по света.

Съгласих се и с този негов отговор, а той започна да говори за това, че има 
такива оскърбления, дето не можеш да изтърпиш, и ми разказа, че той не за 
парите е толкова гневен на чичо си, а за друго, което не може да забрави.

– Бих мълчал цял живот, но днес – каза – на теб, като на приятел мой, ще си 
открия душата.

– Ако от това ще ти стане по-добре – думай.

И ми разкри той, че чичото смъртно огорчил неговия баща, докарал от мъка май-
ка му до гроба, оклеветил него самия и на старите си години той, старецът, с 
лъжи и заплахи принудил едни хора да му дадат за жена девойката, която Тимоша 
още от детството си обичал и винаги знаел, че ще се ожени за нея.

– Нима – каза той, – всичко това може да бъде простено? Докато съм жив, няма 
да му простя.

– Да – отговорих, – голяма е обидата ти, истина е, а че Светото писание не ти 
помага, това също не е лъжа.

А той пак ми напомня, че аз съм по-слаб от него в Писанието и започва да ми 
изтъква как в Стария завет светите мъже сами не са щадели4 беззаконниците 
и даже със своите ръце са ги заколвали. Искаше той, бедният, пред мен своята 

4	 Вж.	Деян.	2:23.
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съвест да оправдае.

А пък аз поради своята простота му отговорих просто.

– Тимоша – казвам му, – ти си умник, начетен си и всичко знаеш и аз не мога по 

Писанието да се съревновавам с тебе. А което и прочетох, ще ти призная, даже 

не всичко разбрах, щото аз съм човек грешен и умът ми е тесен. Обаче на тебе 

ще ти кажа: в Стария завет всичко е старо и някак трепти в ума двойствено, 

а в Новия – по-ясно стои. Там над всичко блести „Възлюби, и прости”5 и това е 

по-скъпо от всичко, като златен ключ, който отваря всяка ключалка. А какво да 

се прости, нима някое малко мое провинение, а не най-голямата вина?

Той мълчи.

Тогава аз заговорих наум: „Господи! Не ти ли е угодно чрез мен да кажеш Сло-

вото Си на душата на моя брат?”. И заговорих за това как Христа са го били, 

обиждали, заплювали и така направили, че за Него никъде нямало място, а Той 

простил на всички.

– Последвай – казах му, – по-добре това, а не отмъстителния обичай.

А той започна да ми привежда още тълкувания, как някой си писал, че някои неща, 

ако ги простиш, все едно че умножаваш злото.

Аз не можах да опровергая това, но само казах:

– Страхувам се, че „многото книги те правят безумец”6. Ти – думам му – се 

опъл чи на себе си. Докато помниш злото – злото е живо – нека то умре, тогава 

и душата ти ще заживее в покой.

Тимофей ме изслуша и ми стисна силно ръката, но не започна да говори надълго, 

а само кратко рече:

– Не мога, остави – тежко ми е.

Оставих го. Знаех, че го боли, и мълчах, а времето си минаваше и уби още шест 

години и през цялото това време аз го наблюдавах и виждах, че все още страда 

и че ако го пуснеш на пълна свобода и ако застигне някъде своя чичо, ще забрави 

той цялото Писание и ще поработи за сатаната отмъстителен. Но в сърцето 

си бях спокоен, защото ми се виждаше тук пръст Божий. Започна той помалко 

да се показва и си мислех, че скоро цялата ръка ще видим. Ще спаси Господ моя 

приятел от греха на гнева. Но стана това твърде удивително.

5	 Вж.	Мат.	5:44.
6	 Цитат	от	Библията	в	древноруски	превод	(Екл.	12:12).
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***

Вече беше Тимофей при нас на заточение шестнадесета година и минаха петна-
десет години, откакто беше женен. Беше той, навярно, на тридесет и седем или 
и осем години, имаше три деца, живееше прекрасно. Особено обичаше той рози-
те и имаше много от тях и в градинката, и на прозорците. Цялото място пред 
къщата беше покрито с рози и от тяхната миризма целият дом бе в благовоние.

Имаше Тимофей такъв навик: като наближи слънцето към залез, той непременно 
излизаше в своята градинка, оглеждаше розите и четеше на скамейката книга. 
И често, доколкото ми е известно, така ставаше, че той там се и молеше.

Така дошъл той там веднъж и взел със себе си Евангелието. Поогледал розите, а 
после приседнал, отворил книгата и започнал да чете. Чете как Христос дошъл 
на гости на фарисея7 и не Му дали даже вода да си умие нозете. И му станало 
на Тимофей нетърпимо обидно за Господ и жал за Него. Толкова му било жал, че 
заплакал за това как този богат стопанин се отнесъл със светия гост. Ето 
тогава, в тази точно минута се случило началото на чудото, за което Тимоша 
така ми е казвал:

– Гледам – казва – около себе си и мисля: какво изобилие и доволство имам аз, а 
Господът мой е ходил в такава бедност и унижение… И ми се напълниха очите 
със сълзи и никак не успявам да ги спра, и всичко около мен стана розово, даже 
самите ми сълзи. Тъй, като в забрава или унес, и възкликнах аз: „Господи! Ако би 
дошъл при мен – аз на тебе бих и себе си самия отдал”.

И изведнъж в отговор отнякъде, като в розовия ветрец, дъхнало:

– Ще дойда!

Тимофей с трепет дотича при мен и попита:

– Как го разбираш ти това: нима Господ може да дойде при мен на гости?

Отговорих му:

– Това, братко, е свръх моето разбиране. За това може ли да се намери нещо в 
Писанието?

А Тимофей казва:

– В Писанието има „Все същият е Христос днес и вовеки”8 – аз не смея да не 
вярвам.

– Че какво пък – казвам аз, – вярвай.

7	 Вж.	Лук.	7:36,44.
8	 Вж.	Евр.	1:12.
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– Ще се разпоредя всеки ден на масата да му слагат прибор.

Аз свих рамене и отговорих:

– Ти не питай мен, ами си отваряй очите кое ще бъде по-угодно на Неговата 

воля, а впрочем аз и в прибора не намирам обида за Него, само че не е ли това 

възгордяване?

– Казано е – дума ми, – „този приема грешниците и с митарите яде”9.

– И това е казано – отговарям, – „Господи! Аз не съм достоен да влезеш в дома 

ми”10. На мен и това ми харесва.

Тимофей рече:

– Ти не знаеш.

– Добре, нека да е по твоему.

***

Тимофей нареди на жена си още от другия ден да подрежда масата с още едно 

място. Както си сядат на масата петима човека – той, жена му и трите дечи-

ца, винаги при тях да има и шесто място в края на масата и пред него голямо 

кресло.

Жена му любопитстваше: какво е това, за какво и за кого? Но Тимофей не  

откриваше всичко. На жена си и на другите той казваше само, че така трябва, 

според неговото душевно обещание, „за първия гост”, а истината освен мен 

друг никой не знаеше.

Чакаше Тимофей Спасителя още на другия ден след думите в розовата градина, 

чакаше го и през третия ден, след това в първата неделя – но тези очаквания си 

останаха без изпълнение. Дългодневни и още бяха неговите очаквания: на всеки 

празник Тимофей все чакаше Христа на гости и се измъчи от тревога, но не 

отслабваше в упованието си, че Господ ще изпълни обещанието си – ще дойде. 

Откри ми Тимофей: „Всеки ден – казва – се моля: „Дойди, Господи Иисусе!” – и 

очаквам, но не чувам желания отговор: „Наистина ида скоро!”11.

Разумът ми недоумяваше какво да отговарям на Тимофей и аз често си мислех, 

че моят другар се е възгордял и сега заради това се омотава в напразно залъг-

ване. Обаче Божието виждане за това било друго.

9	 Вж.	Мат.	9:11;	Марк.	2:16;	Лук.	5:30.
10	 Вж.	Мат.	8:8.
11	 Вж.	Откр.	22:20.
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***

Настъпи Рождество Христово. Беше люта зима. Тимофей дойде при мен преди 
празника и ми казва:

– Брате любезни, утре ще дочакам Господ.

На тези речи аз отдавна бях безответен, а сега само попитах:

– Но какво уверение имаш за това?

– Днес – отговори ми – едва помолих: „Дойди, Господи Иисусе!” – и като че ли 
цялата ми душа вътре в мен се развълнува и в нея сякаш тръба затръби: „Наис-
тина ида скоро!” Утре е неговото Свето Рождество – няма ли в този ден той 
да дойде? Ела при мен с всичките роднини, че душата ми от страх трепери.

Аз му казах:

– Тимоша! Знаеш, че аз за това не мога да съдя и да видя Господ не очаквам, за-
щото аз съм човек грешник, но ти за нас си свой човек – ние при теб ще дойдем. 
А ти, ако с упование чакаш такъв велик гост, кани не своите приятели, а му 
стори угодно нему другарство.

– Разбирам – каза той, – и сега ще изпратя прислужниците и сина ми да обико-
лят селото и да поканят всички заточени – които са в нужда и бедствие. Яви ли 
ни Господ дивната си милост, ако заповяда, ще намери всичко според заповедите.

На мен и тези негови слова не ми харесаха.

– Тимофей – викам, – кой може да подреди всичко според заповедите? Едно не раз-
бираш, друго ще забравиш, а третото не можеш да изпълниш. Обаче ако всичко 
това силно тръби в твоята душа, то да бъде тъй, както ти се открива. Ако 
Господ дойде, той всичко, което не достига, ще допълни и ако ти някого, който 
му трябва, забравиш, той недостигащия сам ще доведе.

Пристигнахме ние на Рождество при Тимофей цялото семейство, по-късно, както 
се ходи на празнична гощавка. Той така покани, че да може всички да дочака. 
Заварихме голямата му къща пълна с народ всякакъв, нашенски, сибирски, от 
изгнаническия род. Мъже и жени, и детското поколение, от всякакво звание и от 
разни места – и руснаци, и поляци, и от чухонската вяра12. Тимофей беше събрал 
всички бедняци поселници, които все още не бяха подредили стопанството си 
след преселването. Големи маси, застлани с покривки и с всичко, което трябва. 
Ратаите тичат, квас и паници с баница нареждат. А навън вече се смрачава, 
пък и май няма вече кого да се чака: всички пратеници се върнаха вкъщи и няма 

12	 Чухонската	вяра	–	авторът	има	предвид	езическите	вярвания	на	местното	население	в	Сибир.	Чухонци	е	
название,	което	се	употребява	по	отношение	на	народи	от	угро-финската	група	(карели,	фини,	ести,	мордва,	
перм,	коми	и	др.),	обитаващи	земите	на	север	от	Петербург,	територии	по	средното	течение	на	Волга	и	Приура-
лието.	–	Б.пр.
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повече откъде гости да дойдат, тъй като навън започна буря и виелица, като 
че ще се свършва светът.

Един само гост го няма – най-скъпия от всички.

Трябваше вече и светлините да се запалят и да се сяда на масата, защото 
съвсем тъмнина се надвеси и всички чакаме в сумрака при едно само пламъче от 
кандилото пред иконите.

Тимофей сядаше и ставаше, обикаляше и както се виждаше, беше в тежка тре-
вога. Цялото му упование се разколеба: сега вече се вижда, че няма да дочака 
„великия гост”.

Мина още минута и Тимофей въздъхна, погледна ме унило и каза:

– Е, брате мили, виждам аз, че или е угодно на Господ да ме остави за смях да 
стана, или ти си прав: не съумях аз да събера всички, които трябва, за да го по-
срещна. Да бъде за всичко волята Божия: да се помолим и да сядаме на масата.

Аз отговорих:

– Чети молитвата.

Той се изправи пред иконата и на глас зачете: „Отче наш, иже еси на небеси”, а 
после: „Христос се ражда, славете Христос от небесата, посрещнете Христос 
на земята…”.

И едва той тези думи измълви, внезапно нещо удари тъй страшно отвън по сте-
ната, че всичко се заклати, а после прошумя шум по високия пруст и изведнъж 
вратата на стаята сама се разтвори широко.

***

Всичкият народ, колкото беше там, в неописуем страх се насъбра в единия ъгъл, 
а мнозина изпопадаха и само най-смелите гледаха към вратата. А на вратата, на 
прага, стоеше стар-престар старец, целият в тънко рубище, трепери и за да не 
падне, с две ръце се държи за гредите, а зад него, от пруста, където беше тъмно, 
неописуема розова светлина струи и иззад рамото на стареца напред в стаята 
се протяга бяла като сняг ръка и в нея глинена паничка с огънче – такава, ка-
квато в беседата на Никодим се описва13… Вятърът на фъртуната откъм двора 
реве, а огъня не поклаща… И свети този огън в лицето на стареца, а на ръката 
му се хвърля в очи зараснал стар белег, цял побелял от студа.

Тимофей като го видя, извика:

– Господи! Виждам и ще го приема в Твое име, а Ти Сам не влизай при мен: аз съм 
човек зъл и грешен.

13	 	Беседата	на	Иисус	с	Никодим	–	вж.	Иоан.	3:1–15.	–	Б.пр.
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И с тези думи се поклони доземи. А с него и аз паднах на земята от радост, 
че го е докоснала истинската християнска покорност, и възкликнах високо пред 
всички:

– Слушайте: Христос е сред нас!

А всички отговориха:

– Амин – тоест истина е.

***

Тогаз внесоха огън; аз и Тимофей стояхме коленопреклонни, а бялата ръка вече 
не се виждаше – остана само старецът.

Тимофей стана, взе го за двете ръце и го постави на най-първото място. А кой 
беше този старец, вие може би и сами се досещате: това беше врагът на Тимо-
фей – чичо му, дето го разорил целия. В кратки думи той каза, че при него всичко 
се е срутило и станало на прах: и от семейство, и от богатство се лишил, и 
отдавна вървял, за да открие племенника си и да го помоли за прошка. Жадувал 
той това, но се боял от Тимофеевия гняв, а в тази виелица загубил пътя и зам-
ръзвайки, чакал само смъртта.

– Но изведнъж – казва той – някой неведом ме осия и ми рече: „Върви, сгрей се на 
моето място и похапни от моята чаша”, хвана ме за двете ръце и аз се оказах 
тук, сам не зная как.

А Тимофей пред всички отговори:

– Аз, чичо, твоя водач го зная: това е Господ, който е казал: „Ако е гладен непри-
ятелят ти, нахрани го; ако е жаден, напои го”14.

Оттогава старецът така си и остана при Тимофей и умирайки, го благослови, а 
Тимофей завинаги се смири в сърцето си.

***

Така бе научен мужикът да устрои в сърцето си ясли за родения на земята 
Христос. И всяко сърце може да бъде такива ясли, ако е изпълнило заповедта: 
„Обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят”15.

Дойди, Господи Иисусе! Дойди скоро!

1881

Превод от руски: Венета Домусчиева

14	 Вж.	Рим.	12:20.
15	 Вж.	Мат.	5:44;	Лук.	6:27.
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Изключително талантлив публицист и автор на ро-
мани, пресъздаващи духовната битка между добро-
то и злото, Жорж Бернанос (1888–1848) е безспор-
но един от най-големите християнски писатели на 
ХХ в. На българския читател вече са познати него-
вите шедьоври: Под слънцето на сатаната (София-
С.А., С., 2005), Дневникът на един селски свещеник 
(София-С.А., С., 2009), Диалози на кармелитките (Со-
фия-С.А., С., 2009). Публикувана за първи път през 
1928 г. в сп. NRF, новелата на Бернанос Диалог на 
сенки (Dialogue d’ombres) е писана в годините, беля-
зали появата на Под слънцето на сатаната, и носи 
някои от ключовите теми на неговото творчест-
во: надеждата и самотата, любовта и греха, труд-
ностите, съпътстващи обръщането на душата, „по 
природа християнка”, към Бога.

Жорж Бернанос

диалог на сенки

Не се страхувайте – каза тя. Ранс1 излезе от коритото си още от Верньой, пъ-
тят е една педя под водата... Вижте: вълната вече стигна максимума си. След 
пет минути от нея няма да има и помен.

Тя се взираше в очите му с някакво спокойно любопитство. 

– На всяко друго място биха могли да ни изненадат, Жак. Но не и тук. Обмислила 
съм всичко.

Неуловима, леко лукава усмивка се прокрадна за миг по лицето . 

– Това учудва ли ви?

– Кое да ме учудва, скъпа моя?

– Не лъжете, Жак – продължи тя. Би трябвало да не съм толкова предвидлива, по-
малко предпазлива. Сама усещам, че за обичаната жена има някаква прелест в 
това да се превърне в дете – по детски капризна, безразсъдна и наивна, съвсем 

1	 Река	в	Бретан	(Северозападна	Франция),	важна	транспортна	артерия.	–	Б.пр.	
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наивна във всичко! Но не всеки е способен да си загуби ума.

– Обичам ви тъкмо такава – каза той. Обичам вашата трапчинка, почти неза-
бележимата бръчка, набраздила на вашите двадесет и три години красивото ви 
чело. На моята възраст човек не вярва нито на капризите, нито на безразсъд-
ството, а когато жената си губи ума, това най-често е комедия, която самата 
тя разиграва, щом не е уверена в силата на собственото си чувство. Какво 
значение има всичко това, ако не се съмнявате нито в себе си, нито в мен.

– Наистина, какво значение има? – промълви тя, обръщайки взор към хоризонта, 
подгизнал от дъжд. 

– Франсоаз – продължи той след кратко мълчание, – простете ми, че изобщо 
говорим за това. Аз ви вярвам, както никога и в никого не съм вярвал. Аз ви вяр-
вам. Вярвам ви даже повече, отколкото ви обичам, това ми е необходимо, то е 
потребност на цялото ми същество, също толкова силна и спонтанна, колкото и 
инстинктът за самосъхранение. Аз завися от вас, аз съм в зависимо положение. 
Или моят живот нищо не означава, или неговият смисъл е във вас. И дори да 
предположим, че душата съществува и че тя ми е била дадена, то, ако ви изгубя, 
бих бил обречен да я влача напразно през оставащите празни години.

– Кой знае – отбеляза тя замислено. – Кой може предварително да знае?

– Аз го знам.

– Но аз също, аз също завися от вас! – внезапно възкликна тя в изблик на такава 
радост, която силно наподобяваше гняв. – Аз завися от вас изцяло. Да, Жак, вие 
се надявате на нещо, което никога не ще получите – нито от мен, нито от някоя 
друга – и все пак се надявате. А аз на нищо не се надявам. О, скъпи мой, не ме 
гледайте така, не бързайте да ме съжалявате. Можеш да живееш и без надежда, 
ако сърцето има достатъчната сила и ловкост да си грабне щастие, като го 
изчерпи напълно. Скъпи мой, цялото ми щастие идва тъкмо в този миг, когато 
толкова се нуждаете от мен. Аз съм бедно, неопитно, упорито и самотно мо-
миче, не умея да изразя онова, което изпитвам, ала вие не ще успеете да из-
тръгнете от мен нито жалба, нито стон, нищо, което бихте могли да уловите 
и повторите във вашите книги; нито жалба, нито стон, дори да ме смачкате. 

– Да ви смачкам, Франсоаз? Как вие, която сте тъй благоразумна и тъй пред-
пазлива, можете да говорите така?

– Изобщо не съм такава, за каквато ме мислите.

Априлският повей на вятъра откъм горската просека плисна дъжд в лицето й, 
тя нервно изтри страните си с малката си бледа ръка. 

– Не ме щадете. Никога не ме щадете. Вярно е, че бях предпазлива и благо-
разумна, но само за да подготвя, да направя неизбежен и необходим този ден, 
когато ще ви сторя този цялостен и абсолютен дар на самата мен, какъвто не 
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се е и присънвал на никоя от тези, които са ви обичали. Знам, че погубвам себе 
си, скъпи мой. Само че по този начин погубвам и всички тях. Да, погубвам се, 
защото тази вечер, в този миг давам обет, който не може да бъде спазен. Да, 
все някога ще ме намразите заради моята жертва, защото тя е предварително 
обезсмислена. Мога ли да вярвам, че именно аз съм единствената жена, способна 
да ви се понрави, да ви привърже към себе си? Какво безумие! Но дори и да беше 
така, можех ли да се надявам да ви върна онова, което ми е принадлежало, на 
което съм имала право, но което вие сте отдали на други, което сте го про-
пилели, погубили и изтъргували – вашата младост, безценната ви младост, за 
която ревнувам! Господи, Жак, погледнете ме. Поне бих искала да видя очите ви! 
Вие ме обичате, всичко е добре, всичко е прекрасно, всичко е свято, във всичко 
има смисъл – да, във всичко! Наговорих много глупости и все пак едно е истина: 
аз съм последната и заедно със себе си погубвам всички съперници, днес аз ги 
отстранявам веднъж завинаги.

– Любов моя – каза той тихо, – що за странно удоволствие намирате в това да 
се унижавате? 

Тя го измери с дълъг изучаващ поглед, а възхитителните  сиви очи постепенно 
се насищаха с цвета на дълбоката вода.

– Не знам – отвърна тя. – Аз съм горделива. Откакто ви обикнах, чувствам, че 
това е единственото в мен, което не съм в състояние изцяло да споделя с вас. 
А бих искала да изтръгна гордостта от себе си. Бих искала да я изтръгна от 
сърцето си. 

Въпреки че тя рязко извърна лицето си, той забеляза бликналите сълзи и долови 
през воя на вятъра въздишката , наподобяваща стона на ранен звяр.

– Скъпа моя!... – каза единствено. И за миг докосна с пръсти малкото  свито 
юмруче.

Дъждът, както и преди, се лееше край тях, без да прониква през черните клони 
на боровете. Из въздуха се носеше тътенът на бурята и грозното грачене на 
враните.

– Аз млъквам – обади се той. – Позволете ми да замълча. Нищо не може да бъде 
изтръгнато от сърце като вашето. Но аз ще го умиротворя, кълна се, ще му дам 
покой. Доверете ми се. 

– Покой – промълви тя през зъби. – О, Жак, не ми говорете за покой. Той ми е 
прекалено познат. Погледнете там, зад нас, този неугледен дом, локвите, разка-
ляните алеи, безлюдните хълмове, този хоризонт, необозрим и пуст, този унил и 
отвратителен пейзаж... Утре ще напусна всичко това. 

– Още днес, ако искате... Да бях двадесет години по-млад (Бог не пожела това!), 
в прилив на безумие щях да доказвам, че това, което наричате покой, всъщност 
не е покой, а безмълвен бунт на нещастната и смачкана душа. Ала защо да го 
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доказвам? Нищо не трябва да се доказва. Любовта не утешава, скъпа приятел-
ко, тя е безсилна да ви даде утешение; не искайте от нея нищо друго освен 
безпределни блага, защото тя не познава нито правила, нито мяра, тя е като 
вас. Ето защо не търсете повече. И не трябва да се терзаете. Ако любовта 
ви даде поне нещо, тя ще ви даде всичко каквото очаквате, всичко. Това зависи 
от вас. Успокойте се, скъпа моя. На света няма нищо по-силно и по-твърдо от 
последната любов на един мъж. 

– Да! – каза тя, тръсна глава и се усмихна съвсем детински. – По-силно и по-
твърдо, нали така! Аз не чакам пощада.

И хвана ръката му с нежен и неуверен жест, все тъй свенливо.

– Наистина, Жак, не трябва да ми се сърдите. Трябва да разберете. Помислете 
само, че живях в една чужда страна петнадесет години, цели петнадесет го-
дини в това забутано селце! Петнадесет години сама или почти сама (видяхте 
този вторник у госпожа Д’Удло, всички тези нелепи аристократи, тези селяци с 
титли), но ми беше противно да се оплаквам. Противно ми е всяко състрадание 
освен вашето. Не казвам, че съм била нещастна. Аз чаках. Какво? Кой знае?

– Вие, Франсоаз, сте религиозна душа.

– Не! Не! – извика тя в някакво диво изстъпление. – Нямам никаква идея за Бога и 
не искам да имам. И ако го намеря някога, то ще е сред такава пълна нищета, в 
дълбините на толкова безизходно отчаяние, че е даже страшно да се помисли, и 
струва ми се, че ще го намразя. Единственото, с което ме ощастливи баща ми, 
бе безметежното неверие, непознаващо обрати и съмнения, сходно с неговото.

– Безметежно! Тази дума в устата ви, скъпа моя!...

– Защо не? Вижте! Изобщо не съм измисленият от вас персонаж, не съм някаква 
романтична девица, героиня от вашите романи. Вашите романи! Вече не мога 
да ги чета. Любов моя, прекалено болно ми е на всяка страница да се сблъсквам 
с вас, който сте толкова изтънчен, толкова ласкав, някой, когото не познавам. 
Боже мой! Стигат ми и вашите бъдещи лъжи! Но знаете ли с какво се гордея? 
Със своята увереност, която нищо не е в състояние да разколебае, че както и 
да се развие нашата любов – независимо дали ще бъде щастлива или нещастна – 
вие не ще успеете да пренесете нашата любов в книга, никога!

– Защото?...

Тя се разсмя и го побутна към дънера на бора.

– Преди всичко скрийте се, ще съсипете красивата си шапка. Боите се от не-
бесната влага като котките. Толкова сте лош! Целият ви живот сякаш е минал 
в подножието на това дърво – на сянка през лятото и на топло през зимата. Не 
ви е опръскала и капка от калта на другия – нито една пръска кал, ако беше... 
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– Забранявам ви – каза той. – Забранявам ви да продължите. Нито дума повече. 

– Защо? Отлично ме разбрахте. Жак, изобщо не се смятам за обезчестена. 
Ако бях изгубила честа си, какво бих могла да ви принеса сега в жертва? Вие 
я вземете, любов моя. С пълно право ще ме презрете, щом ме разлюбите, но не 
заради грешката, извършена в миналото, а за това, че признавайки ви за нея, съм 
измолила прошка от драгоценната ви уста и все пак съм ви се отдала, отдала 
съм се въпреки всичко. Нищо подобно, струва ми се, не би направила нито една 
жена от моя народ. Ние, италианките...

– Италианките! Каква италианка сте вие? Едва говорите езика на страната 
си. И какво, питам ви, знаете за жените от своя народ? Франсоаз, Франсоаз, 
не забравям, че трябва да се грижа за вас, че вашата изранена душа търси 
любовна съпричастност, нежно мълчание, но как се осмелявате да произнесете 
думата „презрение”? Да ви презирам? Кой съм аз, че да ви презирам? О, отна-
сям се към книгите си, както и вие, аз също не мога да ги препрочитам без 
чувство на срам. Да бяха само неискрени! Но между тях и мен има чудовищна 
прилика, за която не подозирах, ала вие ми отворихте очите. Те крият в себе 
си тайната на някои лъжи – най-користните и най-низките – с които съм си слу-
жил. Те ми позволиха да не страдам от собствената си посредственост, да не 
се ужасявам от пороците си. Хитроумният скептицизъм, приятността, всеки 
трепет, който струи от тях, очарова читателя. Уви, приятелко моя, известни 
са ми подмолните източници на всичко това. Така че ние с вас, оттук насетне, 
сме обвързани с много по-трайна връзка, отколкото сладострастието: вие сте 
първата жена, накарала ме да се засрамя от себе си. Ето защо, скъпа моя, не ми 
говорете повече за миналото, за мнимата грешка, за нелепия съперник, когото 
даже не ревнувам. Напротив, нека бъде благословен глупакът, на когото сте се 
отдали без любов! Да е благословена грешката, довела до драгоценната бръчка 
на красивото ви чело. Пък и било ли е това грешка – заблуда за една вечер, която 
вие сте обърнали в печал с помощта на божествена алхимия. Боже мой! Не може-
те ли да разберете... Всичко, попаднало в ненаситната ви малка душа, тутакси 
засиява с равномерна и мека светлина, с някаква света печал. Аз съм свободен, 
Франсоаз. Утре и двамата ще бъдем свободни. Ще се оженя за вас. Искам го. 

– Не – каза тя. – Ако изисквате от мен този обет, няма да ви последвам. Не е по 
силите ми да приема от вас повече, отколкото мога да дам аз самата. Би след-
вало, разбира се, да замълча, но аз проговорих. И си признах. Това е непоправимо. 
Аз съм и си оставам подвластна на вашето благоволение.

– Проговорихте от горделивост, Франсоаз.

– Да, вероятно от горделивост. И още, за да извадя на показ предизвикател-
ствата, че съм безразсъдна, че ви обичам... А ето че сега смирено приемам 
вашата прошка; смирено  се радвам, щастлива и малодушна. Ще ме видите 
обезчестена във вашите обятия, близо до сърцето си, изцяло отдадена на ваша-
та милост, телом и духом. 
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– В това също има горделивост, Франсоаз.

– Не ме мъчете – примоли се тя. – Оставете ме... Прошката ви не е чак тол-
кова чиста, Жак... Пък и как сте толкова сигурен, че съм се отдала без любов? 
Никой не би посмял да сравни човек като вас с жалкия селски виконт, при това 
доста глупав. Но това, което сторих, е по-лошо, дори да го бях обикнала, скъпи 
мой. По-лошо, ако просто бях паднала в обятията му поради каприз, лекомислие 
или за забава.

– Безсилна сте срещу мен, скъпа моя. Защо напразно се терзаете! Колко ми е 
мъчно за клетата ви душа!

– Оставете ме, оставете ме! Вярвам, че така ще преодолея нещастието и ще 
възкръсна. Освен това всичко се случи в една есенна вечер, подобна на днеш-
ната – с дъжд и кал, под пронизващия западен вятър и граченето на враните. 
Защо четиригодишна трябваше да ме доведат тук – клетото момиче, на четири 
години! Тъй далеч от родината, от близките, от миналото на семейството ми, 
все едно че съм подхвърлено дете или робиня? Там, край Венеция, изглежда, че 
все още имам чичо, братовчеди, стари приятели, откъде да знам? Няма книга по 
история на Венецианската република, където почти на всяка страница да не се 
споменава нашата фамилия. И все пак баща ми никога, с нито една дума не ми 
даде повод да наруша това мълчание, дори по-ужасяващо от живота в чужбина! 
Защото се е отрекъл от близките си. Така той смята, че е квит с тях, с мен, 
с целия свят. И че не дължи никому нищо.

– Нещастието не се преодолява, скъпа моя, то се забравя. Но вие не искате да 
го забравите.

– Днес дори по-малко от когато и да било. 

– Преди и аз разсъждавах като вас. Сега знам, че миналото, щастливо или не-
щастно, е способно да развали всичко. То разваля всичко. 

– Но аз възкръсвам, разберете го. Жак, любов моя, вие не разбирате. Всички 
тези истории с прогонени момичета, свирепи бащи и домашна тирания носят 
усещането за лош роман, това е глупаво. Освен това (не се усмихвайте!) аз съм 
още по-смешна с това, че съм чужденка, аристократка, сираче, че живея в замък 
в задънената провинция, че съм подвластна на аристократ, стар хипохондрик, 
подобен на бащата на Шатобриан. Но какво да се прави? Нима аз съм избрала 
този декор? Аз го мразя. 

– Не си правете труда да мразите нещо, с което утре ще се разделите.

– Аз го мразя. Мразя го мълчаливо. И никой даже не подозира за това. Аз страдах 
мълчаливо тук, без сълзи, както можех, и само Бог знае какво ми костваше тази 
простота! Жак, ако не бяхте се появили, струва ми се, че това би изсмукало 
всички сили на моето сърце. 
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– И кому принесохте тази жертва? Да, Франсоаз, аз съм прав, когато казвам, 
че вие сте религиозна душа. Нищо не ви мами. Нищо не ви изкушава. Трябва да 
притежавате още преди да сте пожелали. Да, в желанието си хората живеят 
и умират в тъга, но вие никога не ще се сдобиете нито с покой, нито с отдих. 
Ала дори за сърцето, склонно към всяко безумство, няма нищо по-безумно от 
това да лелее чудовищната и напразна мечта за жертва без любов. Нито един, 
даже и най-налудничавият светец не би се нагърбил с подобно бреме. Ако има, 
макар и един шанс на хиляда, че Бог все пак съществува, това е достатъчно: не 
трябва да се изкушава Бог.

– Няма един шанс на хиляда. И аз изкушавам себе си, Жак, а не Бога. 

– Някой светец би отговорил, разбира се, че това е едно и също. Няма да ви 
лъжа, Франсоаз: ясно съзирам детинското във вашето предизвикателство, ала 
детската мечта, дори и да е жестока, не е жестока наполовина. Себе си, себе 
си ненавиждате, скъпа моя! И съвместявате ненавистта си, безжалостно я съв-
местявате с най-драгоценното, най-измъченото и най-уязвимото, което е във 
вас – с вашата гордост. Вие сте малка светица, Франсоаз, в това е проблемът. 
Малка светица, чиято святост обаче няма цел. Не ви е дадено нито знание, 
нито цел, което ви сродява с моята печал, макар източникът на моята печал да 
е дотолкова нечист, че ме е срам да го назовавам, още повече че той е толко-
ва банален – развратеността на човека на перото, на търговеца с измислени 
истории. 

– Развратеност! – каза тя, прехапвайки бледите си устни.

– Не ми търсете извинение. Няма друго извинение освен скуката. Едва ли някой е 
скучал толкова много, колкото мен; разпознах, че имам душа, само благодарение 
на скуката. И в крайна сметка, сторих всичко възможно, за да приспя душата 
си, щом скуката я пробуждаше. Докато вие, скъпа моя безумнице, не преставате 
да тровите душата си, не  давате нито миг покой, подобно на някой дресьор с 
неговия остен и бич, затова и тя, в края на краищата, ще ви погълне.

– Що за странна мисъл! – възкликна тя, смеейки се гръмко, но лицето  смъртно 
побледня. 

– Чуйте ме! Чуйте ме! Само една минута. Ние сме безумци. Двама безумци. Над 
вас тегне сянката на гигантско крило, което ще помете и двама ни. Може да се 
сключи сделка със скуката, с порока, даже с отчаянието, но не и с гордостта. 

Тя извърна към него сериозното си спокойно лице и той с удивление, почти с 
ужас забеляза, че то е обляно в сълзи. 

– Гордост! Колко сте лош – каза тя с тих глас, – малко ли ви е, че си признах... 
Да! Нещо, което всяка друга би скрила от вас.

– Не съм го искал, любов моя. Не бързайте да ме презрете, Франсоаз! Дойдох при 
вас като човек, изгубил живота си, без при това да изпитва друго освен скука, 
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лишен от всякакви угризения, като човек, изгубил живота си, без да знае къде. И 
бях наистина тежко болен, когато ми хрумна идеята да купя нещо – малък дом, 
уединена обител (уединена обител за човек на перото, уви!) в тези дъждовни 
места, където даже през април всичко е пропито с мириса на гнила есен. За 
първи път ви срещнах у госпожа Ейдингтън. Нима мислите, че аз даже за миг 
бих могъл да ви сметна за обикновено момиче като всички останали? И бих ли 
могъл да претендирам за онова, което изисква някой двадесетгодишен влюбен? 
В правото ли съм изобщо да претендирам за нещо? Виждах само своята печал, 
собствената си печал – тя се надигаше в спокойните ви очи. Очаквах от вас 
единствено спокойна и проницателна жалост, която идва на мястото на опита, 
тази изострена чувствителност към болката на другия, която е нещо толкова 
съдбовно и мъчително, че пред него отстъпва всяка поезия. Струваше ли си да 
ме изпитвате, Франсоаз, да изпитвате силите ми, с риск да ме лишите от по-
следния нищожен шанс да бъда щастлив? Трябваше ли да се подлагам на такъв 
риск с вас? 

– Простете ми, моля ви – каза тя след толкова дълга пауза, че бурният вятър 
успя да донесе до тях звъна на наковалнята от далечното село. – Простете ми, 
любов моя.

– Съгласете се да станете моя жена. Или поне ми обещайте, че ще се съгласите 
по-късно. Защо да се крием като крадци и да бягаме някъде в Сирия, когато най-
лесното е да поискам ръката ви от вашия баща, а ако той откаже, ще минем и 
без неговото съгласие.

– Не искайте невъзможното – каза тя, вече плачейки без сълзи, като извърна към 
него просветленото си лице. – Повярвайте, това изобщо не е каприз, не искам 
да ви причиня болка. Ще бъда ваша любовница, скъпи Жак, само любовница, ще 
ви се отдам след първата ваша дума, след първия ваш знак и ще принадлежа 
само на вас. Какво повече? Но няма да бъда ваша жена. Няма да нося вашето 
име. От мен зависеше да премълча; аз всичко ви разказах, вие не ме отхвърляте, 
това е достатъчно. Любов моя, аз получих прошката ви, без да умра от срам; 
не искайте прошката да се узакони, да стане юридическа сделка. Светците, за 
които преди малко говорехте, са живеели от ден за ден, но те са се надявали 
на вечно блаженство и тяхната сметка в регистрите на Рая е била в пълен по-
рядък. Нека моята бедност бъде по-бедна от бедността на светците! Само от 
теб, от твоята добра воля и от безценното ти състрадание ще зависи всяка 
година, всеки месец, всяка седмица, всяко утро в моя смирен живот. Всяка нощ, 
прекарана в твоя дом, ще бъде моята победа над времето, забравата, пресита-
та, хорското мнение, над всички сили, които ме гнетят и които аз ненавиждам. 
Уви! Ти каза истината, беше прав и аз съм съгласна, откъде ли дойде в мен тази 
гордост и защо не мога да се избавя от нея? Откъде е този отвратителен 
порив към недосегаемото, към нечовешко съвършенство, към себеотричане, към 
мъченичество? Ще приключа с тази гордост. Дори това да е душата ми – ангел 
или звяр – аз вече не съм в състояние да я търпя. 

– Ангел или звяр – повярвайте ми, Франсоаз, душата винаги удържа победа над 
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нас. 

– Не всичко е толкова неизбежно, колкото си го представяте. Разбира се, аз 
нямам ни най-малка идея за Бога, и не изпитвам към него никакво любопитство. 
Предполагам, че хората просто са обожествили страха си от смъртта или от 
нещо друго. Нас това какво ни засяга? Ние не се боим от смъртта.

– Боя се от нея, само от нея се боя.

– Значи не се боите от нищо. Какво ще познаете от нея, мили мой? Миг страх, 
изпълнен с живот... Не, аз няма да повярвам нито в Бога, нито в душите, но вяр-
вам в някакво вътрешно начало, което ми причинява болка, узурпира волята ми 
и се опитва да ме надхитри. Обвинихте ме, че си противореча, че напразно се 
терзая, но нали аз се боря тъкмо с него и ако понякога ви се струвам своеволна 
или безумна, то е защото се боря с това начало слепешком, защото врагът се 
разкрива малко по малко, едва чрез ударите, които сам ми нанася. Да, малко по 
малко аз откривам неговата сила и коварството на тази сила. И все пак бих 
могла да го назова по име: това е гордостта, Жак, същата тази гордост, заради 
която твърдите, че помръква разумът ми и която ме прави ту разсъдъчна, ту 
безумна, те предпазлива, ту налудничава, неприличаща на самата себе си. Това 
е гордостта, но тя не е моя.

– Само в гордостта ли, Франсоаз, се крие причината за вашия ясен порив?

– Знаете ли какво означава да си угнетен заради народа си, да си поробен и 
смазан от всичко това! През тези два месеца вие на няколко пъти имахте 
възможността да видите баща ми. Достатъчно е човек да го види и чуе вед-
нъж – този поглед, изпълнен с необяснимо противоречие, едновременно замечтан 
и суров, дългото тясно лице, набраздено от дълбоки бръчки, безстрастно даже 
в смеха, надменната брадичка, маниерът леко да вдига рамене и да отмята 
главата си назад, все едно че напълно отрича причастността си към каквото 
и да било, снемайки всяка отговорност, и то с нагло съчувствие, дори по-оскър-
бително от презрението, с което той смята, че веднъж завинаги е разчистил 
сметките си със себеподобните, с техните нещастия или грешки. Нито веднъж 
не съм получила от него предупреждение, съвет или заповед, които той да не е 
процедил през зъби, съвсем небрежно. Съществува ледена учтивост; в неговата 
учтивост не се долавя дори студенината, която причинява болка. Кълна се, че 
у него всичко е предначертано, всичко е в ред, макар той да живее самотно, 
затворено: дори най-острата вражда няма за какво да се захване. Майка ми е 
починала шест месеца след моето раждане, в разцвета на своята младост и 
красота. Веднъж той ми каза, че тя била проста и съвършена (с такъв тон!)... 
Освен това не ще откриете нито един неин портрет в дома му, нито – убедена 
съм – в някое от чекмеджетата на скриновете. 

Прелестната гравюра на Мондоли е закачена в малкия салон на будоара, къде-
то той вече не влиза. Какво още да добавя? Той е скъсал с близките си и се е 
обрекъл на самотна старост на четиристотин мили от родината, като причи-
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ната за това решение остава неизвестна за мен. Предполагам, че в основата 
е нещо, подобно на него самия, някакъв дълг на честа – неговата чест, такава, 
каквато той я разбира, защото у него има някаква чест за собствена употреба, 
непостижима за другите, първобитна и суеверна като религията на диваците. 
Но както и да е, тъкмо гордостта, някаква гордост, го е довела из тези земи, 
принуждавайки го да умре тук... Целият му народ е такъв, Жак. Не се смейте! 
Вие във Франция сте забравили какво означава това, имате прекалено остър ум 
и се освобождавате от всичко чрез смях – този смях всъщност ви освобождава, 
вашият смях, смехът по френски. Аз никога не съм умеела да се смея като вас. 
И няма да съумея. Народ като нашия е тежко бреме!

– Той е призрак, скъпа моя. Достатъчно е да го погледнете в лицето. Призрак, 
скитащ се из тукашните мъгли, по тукашните пътеки... Но вие ще заминете с 
мен тъй далеч, че повече няма да се срещнете никога. 

– Боже мой, дано думите ви да се окажат истина, Жак.

– Нали искате да чуете от мен истината, скъпа приятелко!

– Знам какво си мислите! Във вашето състрадание винаги има зрънце лукав-
ство. А аз наистина не познавам роднините си, даже най-близките. Всички мои 
сведения за нашето семейство са почерпени от стара книга за историята на 
страната ми, а какво ме интересуват всички тези дожи и догареси? Не ми пука 
за тях. Те не могат да ми сторят никакво зло. Нима сериозно смятате, че съм 
способна да се кича със знатния си произход, по маниера на госпожа Дьо ла 
Фрамет или на малкия Клержан, с които се забавлявахме вчера? Светът е пъ-
лен с нещастни момичета като мен, усетили на плещите си не по-малко бреме, 
макар и те да не са титулувани или знатни: добросъвестност, порядъчност, 
несломима и патриархална добродетел на деди и прадеди, на множество поко-
ления безупречни, незабележими и упорстващи в добродетелта си жени, винаги 
готови да забравят за себе си, готови на саможертва и страстно мечтаещи 
за саможертва. А за какво да се жертвам аз, питах самата себе си. Те поне са 
били богобоязливи, имали са страх от Бога, от ада и греха, вярвали са в ангели, 
не са се поддавали на съблазни и са ги преодолявали. За тях благоразумието 
е било венец на живота, а за мен? Никога не съм изпитвала изкушение. Това, 
което те са наричали безумство, буди отвращение в моите чувства и разсъдък. 
Тяхната зависимост е била доброволна, моята – абсурдна, деспотична и непо-
носима. Веднъж отстъпих, отдадох се, не по любов, не от любопитство, нито 
от порочност, а само за да изляза от този омагьосан кръг, да скъсам с него и 
най-сетне да намеря себе си на дъното на унижението, на омерзителния срам, 
за да мога да се изчервя пред някого. Ала можех ли да се надявам, че ще унищожа 
гордостта си, чиито корени не са в мен? Не свеждах никога очи под погледа на 
баща си. Защото твърде добре усещах, че ако той би могъл да прочете в моето 
сърце цялото ми отчаяние и гняв, щеше да разпознае в мен същество от своя 
вид, способно да отправя подобно предизвикателство. 

Тя обърна към него треперещите си устни и заяви с някакъв отчужден глас:
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– Но вашата прошка, Жак, вашата прошка ме унизи.

Той я взе в прегръдките си; за миг усети върху устните си нейните хладни устни 
и се осмели да докосне с ръка нейното малко, топло и треперещо тяло. Но тя 
бързо се отдръпна.

– Не аз, а ти удържа победа над душата ми – каза тя. – Душата е само една 
гръмка дума, повярвай ми, тя съвсем не е толкова страшна, както е прието да 
се смята. Не ме гледай чак толкова сурово! Да не би да си суеверен, любов моя?

И тя със смях се измъкна от обятията му.

– Ще ви чакам утре в Лусиен, утре сутринта... И знаете ли, нищо няма да взема 
оттук... Нищо, нищо... ще си тръгна с обръсната глава, като каеща се грешница, 
с празни ръце...

На запад небето значително се разкъса, то се насити с бледосиня светлина, а 
краищата на облаците пламнаха едновременно. Прощалният трепет на блужда-
ещото светило внезапно озари хилядите отражения на дъжда. 

Превод от френски: Тони Николов
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Християнски мислител и журналист, автор на десетки 
книги по философия, теология и история, на сборници 
с поезия и проза, Гилбърт Кийт Честъртън (1874–1936) 
си остава в съзнанието на съвременния читател пре-
ди всичко като създател на разказите за отец Браун. 
Обяснението на този факт, отвъд криминалната ин-
трига, вероятно трябва да се търси в намерението на 
автора да превърне детективския жанр в нещо като 
практически катехизис за битката между доброто и 
злото. Предложеният тук разказ The Sign of the Broken 
Sword е публикуван за първи път в The Saturday Evening 
Post, January 7,1911 и е включен в сборника Невинност-
та на отец Браун (The Innocence of Father Brown, Lon-
don, 1911).

Г. К. Честъртън

знакът на счупения меч

Хилядите ръце на гората бяха сиви, а милионите  пръсти – сребристи. Върху 
тъмния зелено-син плочник на небето звездите блестяха студено като начупен 
лед. Покритата с гъсти гори и населена само тук-там околност беше скована 
от болезнен и крехък мраз. Черните дупки между стъблата на дърветата из-
глеждаха като бездънни черни пещери в безмилостната скандинавска преизпод-
ня, преизподнята на безмерния студ. Даже квадратната каменна кула на църк-
вата носеше нещо от езическия север, сякаш беше някаква варварска крепост 
сред крайбрежните скали на Исландия.

Тя се появяваше внезапно иззад песъчливата горска пустош върху нещо като въз-
вишение или купчина зеленикав торф, който изглеждаше сив под светлината на 
звездите. Повечето гробове бяха на склона и пътеката, водеща към църквата, 
беше стръмна като стълбище. На върха на хълма, на равно и видно място, се 
извисяваше паметникът, на който околността дължеше известността си. Това 
произведение на един от най-великите скулптори на модерна Европа стоеше в 
странен контраст с безличните гробове наоколо; впрочем славата на създателя 
му беше изцяло забравена пред славата на човека, чийто образ беше показан на 
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него. Докосван от лекото сребърно перо на звездната светлина, паметникът 

изобразяваше масивната метална фигура на прилегнал воин, силните длани за-

печатани в една вечна молитва, огромната глава прислонена върху оръдието. 

Достопочтеното лице беше покрито с брада или по-скоро с рунтави кичури по 

старата мода, придаваща тежест на новоназначените полковници. Униформата, 

макар и донякъде да намекваше за непретенциозност, беше тази от последната 

война. От дясната му страна лежеше меч с отчупен връх; от лявата – Библия-

та. В жарките летни следобеди пристигаха коли, пълни с американци или култур-

ни провинциалисти, желаещи да видят гробницата; ала дори тогава оставаше 

усещането за обширна гориста местност с издигащия се посред нея единствен 

купол на гробницата и с тази странно заглъхнала и занемарена църква. В мра-

зовития зимен мраз човек би си помислил, че е изоставен сам със звездите. 

При все това сред тишината на вкочанените дървета изскърца дървена врата 

и две неясни фигури, облечени в черно, се заизкачваха по малката пътечка към 

гробницата.

Студената светлина на звездите беше така бледа, че бе невъзможно да се раз-

личи каквото и да било у тях, освен това, че макар и двамата да носеха черни 

дрехи, единият мъж беше необичайно едър, а другият (може би и заради контрас-

та) изненадващо дребен. Те се отправиха към огромния надгробен паметник на 

прочутия воин и спряха за малко, загледани в него. Наоколо нямаше никого – нито 

едно човешко, а вероятно и изобщо живо същество; човек с нездраво въображе-

ние би се почудил дали и те самите са човешки създания. Във всеки случай нача-

лото на техния разговор можеше да се сметне за странно. След първоначалното 

мълчание дребният мъж каза на другия:

– Къде мъдър мъж би скрил камъче?

И високият мъж отговори с нисък глас: 

– На морския бряг.

Ниският кимна с глава и след кратко мълчание рече: 

– Къде мъдър мъж би скрил лист от дърво?

Другият отговори: 

– В гората.

Последва кратко мълчание, след което високият обобщи: 

– Мислиш ли, че ако мъдър мъж реши да крие истински диамант, той ще се сети 

да го скрие сред фалшиви?

– Не, не – отвърна дребният със смях, – миналото е минало.
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Той потропа с премръзналите си нозе секунда-две и после добави: 

– Изобщо не мисля това, а нещо съвсем друго, нещо по-особено. Би ли запалил 
клечка кибрит?

Едрият мъж потършува из джоба си, драсна и лумналият пламък обагри в злато 
плоската страна на паметника. На нея с черни букви бяха изписани добре из-
вестните думи, четени с благоговение от множество американци: „Посветен 
на паметта на генерал сър Артър Сейнт Клеър, герой и мъченик, който винаги 
побеждаваше враговете си и винаги ги щадеше, а беше предателски погубен от 
тях най-накрая. Бог, в Когото той вярваше, нека го възнагради и отмъсти за 
него”.

Клечката опари пръстите на едрия мъж, почерня и падна. Той се накани да запали 
друга, но дребният му спътник го спря. 

– Това е достатъчно, Фламбо, старче; видях каквото ми трябваше. Или по-скоро 
не видях онова, което не исках да видя. А сега трябва да изминем миля и полови-
на до следващата странноприемница и там ще се опитам да ти разкажа всичко. 
Бог ми е свидетел, че човек има нужда от огън и бира, за да дръзне да разкаже 
подобна история. 

Те се спуснаха по стръмната пътека, спуснаха резето на ръждясалата врата 
и потропвайки звучно с крака, поеха по мразовития горски път. Бяха изминали 
четвърт миля преди дребният мъж да заговори отново. Той каза:

– Да, мъдрият човек крие камъчето на морския бряг. Но какво ще направи, ако 
няма бряг? Знаеш ли нещо за разправиите покрай Сейнт Клеър?

– Не зная нищо за английските генерали, отче Браун – отговори през смях ви-
сокият, – само разбирам малко от английските полицаи. Знам само, че ме за-
мъкнахте на един хубав дълъг танц през всички гробници на този тип, който и 
да е той. Човек би си помислил, че е погребан на шест различни места. Видях 
паметник на генерал Артър Сейнт Клеър в Уестминстърското абатство; видях 
конна статуя на генерал Сейнт Клеър на крайбрежната улица; видях медальон на 
генерал Сейнт Клеър на улицата, на която е роден; друг – на улицата, на която 
е живял; а сега ме довлякохте по тъмно при този ковчег в селското гробище. 
Тази велика личност започва да ми дотяга, още повече че нямам идея кой е той. 
Какво гоните във всичките тези гробници и изображения?

– Само търся една дума – каза отец Браун. – Една дума, която я няма.

– Е – попита Фламбо, – ще ми кажете ли нещо за нея?

– Тук нещата трябва да се разделят на две – отбеляза свещеникът. – Първо има 
нещо, което всички знаят; а сетне има нещо, което зная аз. Така известното на 
всички е кратко и достатъчно ясно. То е и напълно погрешно.
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– Прав сте – възкликна големият, когото нарекоха Фламбо. – Нека започнем от 
погрешната страна. Да започнем с известното на всички, което не е истина.

– Макар да не е напълно неистинно, то най-малкото не е твърде адекватно – 
продължи Браун, – понеже от гледна точка на фактите всичко, което публиката 
знае, се свежда до следното: публиката знае, че Артър Сейнт Клеър е бил велик 
и успял английски генерал. Тя знае, че след блестящите си и грижливо проведени 
кампании в Индия и Африка той е поел командването в Бразилия, когато велики-
ят бразилски патриот Оливиер обнародвал своя ултиматум. Тя знае, че по този 
повод Сейнт Клеър атакувал с малка сила огромната армия на Оливиер и че е 
бил пленен след героична съпротива. Тя знае най-сетне, че след като бил зало-
вен, Сейнт Клеър – за ужас на цивилизования свят – бил обесен на най-близкото 
дърво. Той бил намерен да се люлее там след оттеглянето на бразилците, а 
счупеният му меч бил окачен на врата му.

– И тази популярна история не е истина – допусна Фламбо.

– Напротив – отвърна спокойно приятелят му, – тази история е толкова истин-
на, колкото изглежда.

– Добре, мисля, че тя е достатъчно правдоподобна – каза Фламбо, – но ако е 
истина, в какво е загадката?

Минаха покрай много призрачни сиви дървета, преди дребният свещеник да от-
говори. Той загриза замислено нокътя си и рече:

– Защо, загадката е психологическа. Тя даже е загадка на две психологии. В 
тази бразилска история двама от най-прочутите мъже в модерната история 
действат очевидно в противоречие с характера си. Сигурно няма да отречеш, 
че Оливиер и Сейнт Клеър са герои и двамата – няма грешка, това е старата 
работа; било е като битката между Хектор и Ахил. Е, какво ще кажеш за случка, 
при която Ахил е страхливец, а Хектор предател?

– Давай – каза нетърпеливо едрият мъж, когато другият пак загриза нокътя си.

– Сър Артър Сейнт Клеър беше воин от стария религиозен тип – типът, кой-
то ни спаси по време на бунта – продължи Браун. – Той беше по-скоро човек на 
дълга, отколкото на решителността; и при цялата си лична храброст беше 
определено разумен командир, за когото беше особено възмутително без нужда 
да се пропилява животът на войниците. Но ето, в тази последна битка той 
предприема нещо, чиято абсурдност би била очевидна и за невръстно дете. Чо-
век няма защо да е стратег, за да види, че това е напълно безумно; също както 
няма защо да е стратег, за да се отдръпне от пътя на автобуса. Е, добре, това 
е първата загадка; какво се е случило в главата на английския генерал? Втората 
гатанка е, какво се е случило в сърцето на бразилския генерал? Президентът 
Оливиер може да бъде смятан за фантазьор или безобразник, но даже враговете 
му признаваха, че е великодушен като странстващ рицар. Почти всички други 
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пленени от него затворници са били освобождавани и даже отрупвани с благо-
деяния. Хора, които наистина са били против него, са си тръгвали покъртени 
от простотата и мекотата му. Защо дяволът е трябвало да се прояви така по 
дяволски отмъстителен само веднъж в живота му; при това за удар, който едва 
ли му е навредил? Ето, това е. Един от най-мъдрите мъже в света действа като 
идиот без всякакво основание. Един от най-благородните мъже в света действа 
като демон без всякакво основание. Това е всичко по въпроса; и аз ще оставя ти 
да решиш загадката, приятелю.

– Не, няма да го направиш – изсумтя другият. – Оставям всичко на теб; и ти 
сега тутакси ще ми обясниш.

– Е, добре – подхвана отец Браун, – не е съвсем почтено да се твърди, че об-
щото впечатление беше точно такова, като каквото току-що го представих, 
без да се допълни, че междувременно се случиха още две неща. Не мога да 
кажа, че те са хвърлили нова светлина, понеже никой не проумя смисъла им. Но 
те хвърлиха нов мрак, те разшириха мрака в нова посока. Първото е следното. 
Семейният лекар на Сейнт Клеър се скара със семейството и започна да пуб-
ликува серия от жарки статии, в които твърдеше, че старият генерал е бил 
религиозен маниак; но от изложението се виждаше, че това не означава нищо 
повече от малко по-силно религиозен човек. Така или иначе историята приключи 
безславно. Разбира се, всички знаеха, че Сейнт Клеър притежава нещо от ек-
сцентричността на пуританското благочестие. Вторият инцидент беше далеч 
по-смайващ. В злощастния и оставен сам на себе си полк, който е извършил 
въпросния прибързан опит, имало някой си капитан Кийт, който по онова време 
бил сгоден за дъщерята на Сейнт Клеър и който след това се оженил за нея. 
Той бил един от пленените от Оливиер и също както всички останали освен 
генерала, изглежда е бил награден богато и почти незабавно освободен. Около 
двадесет години по-късно този човек, вече лейтенант-полковник Кийт, публику-
ва нещо като автобиография, наречена Един британски офицер в Бирма и Брази-
лия. На мястото, където читателят би очаквал нетърпеливо някакво обяснение 
на тайната, свързана с трагедията на Сейнт Клеър, могат да бъдат прочете-
ни следните думи: „Навсякъде в тази книга аз разказвах нещата точно така, 
както са се случили, придържайки се към старомодното мнение, че славата на 
Англия е достатъчно стара, та да е в състояние сама да се грижи за себе си. 
Изключение ще направя единствено тук, когато става дума за поражението 
при Черната река; основанията ми, макар и от лично естество, са достойни 
и убедителни. Ще добавя това заради справедливостта и заради паметта на 
двама изключителни мъже. Генерал Сейнт Клеър беше обвинен в некадърност, 
проявена при този случай; аз бих могъл най-малкото да свидетелствам, че това, 
казано в буквалния смисъл, беше една от най-брилянтните и мъдри постъпки 
в неговия живот. По същия начин и президентът Оливиер беше обвиняван в 
дивашка несправедливост. Мис ля, че за един неприятел е въпрос на чест да 
потвърди, че в този случай той постъпи дори с повече от характерното за 
него благодушие. За да го кажа по-просто, аз мога да уверя сънародниците си, 
че нито Сейнт Клеър беше такъв глупак, нито Оливиер – такъв звяр, какъвто 
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се смята. Това е всичко, което ще кажа; никоя земна сила няма да ме принуди 
да добавя дори само една дума”.

Огромна студена луна, подобна на блестяща снежна топка, се показа посте-
пенно иззад преплетените клони пред тях и под нейната светлина разказвачът 
получи възможност да освежи паметта си за текста на капитан Кийт, поглеж-
дайки някакво листче с напечатани думи. Когато го сгъна и пъхна обратно в 
джоба си, Фламбо го дръпна за ръката с типичен френски жест.

– Чакай малко, чакай малко – извика той развълнувано. – Вярвам, че мога да от-
гатна от пръв път.

Той крачеше, дишайки тежко. Черната му глава и бичият врат бяха издадени 
напред като на човек, който иска да спечели надбягване. Дребният свещеник, 
развеселен и заинтригуван, се затрудняваше да ситни подире му. Тъкмо когато 
дърветата насреща им отстъпиха малко вляво и вдясно и пътят сви надолу 
през ясно осветена от лунната светлина долина, той се гмурна отново като 
заек в стената на друга гора. Просеката в следващата гора изглеждаше малка 
и кръгла като черния отвор на далечен железопътен тунел. Ала до нея имаше 
само някакви си сто ярда и тя зейна като пещера, преди Фламбо да се обади 
отново.

– Спипах ги – извика той най-сетне, като се плясна по бедрата с огромните си 
длани. – Четири минути размисъл и вече мога да ти разкажа цялата история.

– Отлично – съгласи се приятелят му. – Разкажи я.

Фламбо повдигна главата, ала сниши гласа си:

– Генерал сър Артър Сейнт Клеър – каза той – произхожда от семейство, в кое-
то лудостта се предава по наследство; и главната му цел е била да скрие това 
от дъщеря си и ако е възможно, от бъдещия си зет. С право или не, но той е 
смятал, че финалният срив е близо и се е решил на самоубийство. Само че едно 
обикновено самоубийство би проявило точно тази идея, от която се страхувал. 
С приближаването на кампанията облаците в мозъка му се сгъстили и в край-
на сметка в момент на безумие той пожертвал публичния си дълг в името на 
личния. Втурнал се стремително в битката, надявайки се да падне при първия 
изстрел. Когато разбрал, че е сполучил само да попадне в плен и по този начин 
да се дискредитира, запечатаната бомба в мозъка му избухнала, той счупил 
собствения си меч и се обесил сам.

Той се загледа продължително в сивата фасада на гората насреща с черната 
дупка, наподобяваща входа на гробница, в която пропадаше пътеката им. Може 
би някаква заплашителност в този внезапно погълнат от мрака път подсили 
усещането му за трагедията и той потрепера.

– Ужасна история – промълви свещеникът с наведена глава, – но това не е ис-
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тинската история.

След което вдигна глава в нещо като отчаяние и извика:

– О, де да беше.

Високият Фламбо се извърна и го погледна.

– Вашата история е съвсем ясна – извика отец Браун с дълбоко вълнение. – Мила, 
чиста, достойна история, открита и бяла като тази луна. Лудостта и отчая-
нието са твърде невинни. Има по-лоши неща, Фламбо.

Фламбо вдигна разко поглед към луната, като че я призоваваше; от мястото, на 
което беше застанал, тя бе пресечена от черен клон тъкмо като дяволски рог.

– Отче, отче – провикна се Фламбо по френския си маниер и закрачи още по-
бързо – нима мислите, че е имало нещо по-лошо от това?

– Да, по-лошо – отвърна другият като гробовно ехо. И те потънаха в черния ма-
настир на леса, който ги обгради с мъгливия килим на стеблата като в тъмния 
коридор на някакъв сън.

Те скоро се озоваха в най-тайнствените горски дебри и усещаха край себе си 
шубраците, които не можеха да видят. Тогава свещеникът се обади отново:

– Къде мъдър мъж ще скрие листо? В гората. Ала какво ще прави, ако няма гора?

– Е добре – провикна се Фламбо ядосано, – какво ще прави?

– Ще отгледа гора, за да го скрие в него – отговори свещеникът с мрачен глас. – 
Страшен грях.

– Слушай – извика приятелят му нетърпеливо, понеже тъмната гора и неясните 
думи малко му играеха по нервите, – ще ми разкажеш ли историята или не? Какво 
друго доказателство може да се приведе?

– Има поне три доказателства – рече другият, – които изрових от дупките и 
ъглите, и сега ще ти ги представя по-скоро в логически, отколкото в хронологи-
чески ред. Най-напред, разбира се, ние черпим сведенията си за случилото се и 
за изхода на битката от телеграмите на самия Оливиер, които са достатъчно 
ясни. Той се укрепил с два или три полка на хълмовете, спускащи се към Черна-
та река, а другият бряг бил по-нисък и мочурлив. Зад него меко се диплели други 
хълмове, на които бил разположен предният пост на англичаните, подкрепян от 
други, които обаче били разположени значително по-назад. Като цяло британски-
те сили превъзхождали доста по численост; но този единствен полк бил толкова 
отдалечен от основната армия, че да изкуши Оливиер да прекоси реката и да 
се опита да го откъсне от останалите. По залез обаче той все пак решил да 
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запази позицията си, която изглеждала напълно надеждна. Призори на другата 
сутрин останал като ударен от гръм, когато видял тази шепа сякаш заблудени 
англичани, неподкрепяни от тила, да пресичат реката – половината по моста 
вдясно, другата половина по един брод по-нагоре – и да се съсредоточават на 
блатистия бряг под него.

Че ще предприемат атака с такива скромни сили срещу такава позиция, не 
било за вярване; но Оливиер забелязал нещо още по-необичайно. Вместо да се 
опита да стъпи на по-здрава почва, този луд полк, който с яростен ход оставил 
реката зад гърба си, не правел нищо повече, ами заседнал в калта като мухи в 
петмез. Няма нужда да казвам, че бразилците ги подложили на силна артилерий-
ска бомбардировка, на която онези можели да отвръщат само с енергичен, но 
безполезен пушечен огън. Те не се канели да се предават и краткото съобщение 
на Оливиер завършва с нескрито възхищение от митичната доблест на тези 
малоумници. „Накрая редиците ни настъпиха – пише Оливиер – и ги натикаха в 
реката; пленихме самия генерал Сейнт Клеър и още няколко офицери. Полковни-
кът и майорът бяха паднали в битката. Не мога да се сдържа да не кажа, че в 
историята са малко прекрасните гледки като тази при последната съпротива 
на този изключителен полк; ранени офицери, поемащи пушките на мъртвите вой-
ници, и самият генерал, обърнат с лице към нас на коня си, гологлав и със счупен 
меч”. Относно онова, което се е случило с генерала после, Оливиер пази същото 
мълчание като капитан Кийт. 

– Добре – изгрухтя Фламбо, – продължи с второто доказателство.

– Откриването на второто доказателство – каза отец Браун – ми отне доста 
време, но може да бъде казано накратко. След дълго търсене най-сетне открих в 
едно старопиталище в Линкълнширските блата един стар войник, който не само 
е бил ранен при Черната река, но и бил коленичил до полковника на полка, кога-
то онзи загинал. Става дума за някой си полковник Кленси, един едър ирландски 
бик, който изглежда е умрял по-скоро от ярост, отколкото от куршуми. Той във 
всеки случай не носел никаква отговорност за този смехотворен рейд; атака-
та му била заповядана изглежда от генерала. Последните му показателни думи, 
доколкото съм информиран, били: „Ето го проклетото старо магаре с края на 
счупения си меч. Бих искал строшена да е главата му”. Забелязваш ли, че всеки 
отбелязва детайла със счупеното острие на меча, но повечето виждат в това 
нещо достойно, за разлика от стария полковник Кленси. А сега ето и третия 
фрагмент.

Пътеката им през гората започна да се изкачва и говорещият спря да си поеме 
дъх, преди да продължи. След това подхвана отново разказа си със същия делови 
тон:

– Преди месец или два един бразилски чиновник, който се скарал с Оливиер и 
напуснал страната си, умря в Англия. Той беше добре позната фигура както тук, 
така и на континента, един испанец на име Еспадо; аз го познавах – жълтолик 
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стар денди с орлов нос. Поради разни частни причини получих позволение да пог-
ледна оставените от него документи; той, естествено, беше католик и аз бях 
до него до самия му край. Никой от документите не осветяваше ни най-малко 
тъмните ъгли на делото Сейнт Клеър, с изключение на пет или шест обикно-
вени тетрадки, съдържащи дневника на някакъв английски войник. Допускам, че 
бразилците са го намерили у някого от убитите. Така или иначе, дневникът пре-
късва рязко в нощта преди битката.

Но равносметката от този последен ден в бедния живот на този човек със 
сигурност си заслужаваше да бъде прочетена. Написаното е у мен; но е твърде 
тъмно да го четем тук, така че ще ти го кажа в резюме. Първата част на за-
писките е пълна със закачки, очевидно отнесени към някого от присъстващите, 
към някого, когото наричали Лешояда. Тази личност, която и да е тя, не изглежда 
да е някой от тях или изобщо да е англичанин; за него не се говори и като за 
някого от неприятелите. По-скоро може да се помисли, че става дума за някой 
местен цивилен посредник – може би водач или журналист. Той бил близък със 
стария полковник Кленси, но по-често го виждали да говори с майора. Наистина, 
в разказа на войника майорът е знаменитост; мършав тъмнокос мъж, както 
изглежда, на име Мъри – североирландец и пуритан. В писанието има постоян-
ни шеговити подхвърляния относно контраста между ълстърската суровост и 
гуляйджийския нрав на полковник Кленси. Срещат се и закачки по повод ярките 
дрехи на Лешояда.

Но всичките тези лековати подмятания се разпръсват от нещо, което може 
да бъде наречено зов на тръба. Зад английския лагер почти успоредно на река-
та минавал един от малкото големи пътища в тази област. На запад пътят 
извивал към реката и я пресичал по споменатия преди малко мост. На изток 
той свивал назад през пущинака и след около две мили се намирал следващи-
ят английски пост. От тази посока по пътя същата вечер се задал с блясък 
и грохот конен отряд, в който дори простият автор на дневника с удивление 
разпознал генерала с неговия щаб. Той яздел едрия бял кон, който си виждал 
толкова често из илюстрираните статии и академичните картини; и можеш 
да бъдеш сигурен, че е бил посрещнат с нужната церемониалност. Само че 
той не искал да губи време за церемонии, скочил бързо от седлото, смесил се 
с групата офицери и им заговорил възбудено, макар и поверително. Това, което 
най-много смутило нашия приятел, автора на дневника, бил специално проявени-
ят стремеж да обсъжда проблема с майор Мъри; но тъй или иначе в този избор, 
поне докато не направел впечатление, нямало нищо неестествено. Двамата 
изпитвали взаимна симпатия; те, както се казва, „четяли от една Библия”; 
двамата били от стария евангелистки тип офицери. Както и да е било, сигур-
но е, че дори след като яхнал отново коня си, генералът продължил да говори 
със сериозен вид на Мъри; и че докато той яздел бавно по пътя към реката, 
високият ълстърец продължавал да крачи до стремето със същата сериозност. 
Войниците гледали след двамата, докато те изчезнали зад група дървета там, 
където пътят обръщал към реката. Полковникът се върнал в палатката си, а 
хората – към местата си; мъжът с дневника се помаял още четири минути и 
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видял чудна гледка.

Едрият бял кон, който вървял бавно по пътя така, както бил крачил при тол-
кова много процесии, изтичал обратно, галопирайки по пътя към тях с луда 
скорост, сякаш се опитвал да спечели състезание. Отначало помислили, че той 
е хвърлил човека от гърба си; но скоро видели, че сам генералът, който бил 
отличен ездач, го пришпорвал с всичка сила. Конят и човекът възвили към тях 
като вихрушка, след което, дръпвайки рязко юздите, генералът обърнал към 
тях пламналото си лице и призовал полковника с глас като тръбата, която ще 
призове мъртвите.

Струва ми се, че всичките тези потресаващи събития от предстоящата катас-
трофа по-скоро са връхлетели презглава, отколкото да влязат бавно в съзнание-
то на хора като нашия автор на дневника. Слисани и възбудени като в сън, те 
видели самите себе си да влизат в строя и да научават в движение, че незабав-
но ще бъде предприета атака през реката. Казали им, че генералът и майорът 
са открили нещо на моста, така че е дошъл моментът да се сражават вече 
за живота си. Майорът бил заминал по пътя да вика подкрепление; ала не било 
сигурно, че дори призована толкова бързо, помощта за тях ще дойде навреме. Но 
те трябвало да пресекат потока още тази нощ и до сутринта да превземат 
височините. Тъкмо с тази обърканост и вълнение по повод романтичния нощен 
марш завършва внезапно и дневникът.

Но имаше и още едно дребно, ала неимоверно важно нещо. Докато генералът ги 
окуражавал да изпълнят храбро дълга си, той измъкнал наполовина меча си от 
ножницата; а после, сякаш засрамен от такъв мелодраматичен жест, отново го 
напъхал обратно. Обратно, чу ли?

Бледа светлина проби през мрежата от надвиснали над тях клони, хвърляйки 
призрачна мрежеста сянка върху пътя им; и те се заизкачваха отново към смът-
ното сияние на нескриваната от нищо светлина. Фламбо усещаше околната 
атмосфера, но тя не му подсказваше никаква идея. Той попита объркано:

– Добре де, какво общо има този меч? Офицерите обикновено носят мечове, 
нали?

– Те обаче не са споменавани често в съвременната война – отвърна нетърпе-
ливо другият, – а в тази история човек навсякъде попада на този проклет меч.

– Е, какво от това? – изръмжа Фламбо. – Тази случка не струва и пукната 
пара – старецът счупил оръжието си в последната си битка. Всеки би могъл 
да се обзаложи, че в статиите ще се хванат точно за това, както и наис-
тина е станало. По всичките тия гробници и глупости той е изобразен със 
счупен връх. Надявам се да не ме мъкнете в тази полярна експедиция само 
защото двама души с вкус към драматичното са видели счупения меч на Сей-
нт Клеър.
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– Не – провикна се отец Браун с глас остър като пистолетен изстрел, – но кой 

е видял този счупен меч?

– Какво имате предвид? – извика другият, заставайки неподвижен под звездите. 

Те внезапно се бяха озовали извън сивата порта на гората.

– Попитах, кой е видял този счупен меч? – повтори отец Браун заядливо. – Във 

всеки случай това не е авторът на дневника; защото генералът го е прибрал 

обратно.

Фламбо го загледа на лунната светлина така, както внезапно ослепял човек би 

се взрял в слънцето; а приятелят му продължи за пръв път разпалено:

– Фламбо – извика той, – не мога да го докажа дори след цялото ми душене около 

гробниците. Но съм сигурен в това. Позволи ми да добавя само още един малък 

факт, който преобръща наопаки всичко. Полковникът по случайност е бил сред 

първите улучени от куршум. Той бил ударен далеч преди войските да са встъпили 

в близък бой. Но видял, че мечът на Сейнт Клеър е счупен. Защо е бил счупен? 

Как е бил счупен? Приятелю, той е бил счупен преди битката.

– О – каза приятелят му шеговито с нещо като слаба надежда, – и къде, моля, е 

другата част?

– Мога да ти кажа – отвърна свещеникът бързо. – В североизточния край на 

гробището на протестантската катедрала в Белфаст.

– Наистина ли? – учуди се другият. – Нима го потърсихте?

– Не можех – отговори Браун с искрено съжаление. – Отгоре му има огромен 

мраморен паметник; паметник на героя майор Мъри, който е паднал, сражавайки 

се героично в прочутата битка при Черната река.

Фламбо изглеждаше като внезапно пробуден за живот.

– Нима мислите – провикна се той дрезгаво, – че генерал Сейнт Клеър е мразел 

Мъри и го е убил на бойното поле, защото…

– Ти днес си пълен с добри и ясни мисли – каза другият. – Било е още по-зле.

– Добре – предаде се високият, – запасите ми от зли представи са изчерпани.

Свещеникът като че наистина се колебаеше откъде да започне. Най-сетне по-

пита отново:

– Къде мъдър мъж би скрил листо? В гората, нали?

Другият не отговори.
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– Ако там няма гора, той ще я направи. И ако иска да скрие мъртво листо, ще 
направи мъртва гора.

Пак не последва отговор и свещеникът добави с още по-мек и спокоен глас:

– А ако някой поиска да скрие мъртво тяло, той ще направи гора от мъртви 
тела, за да го скрие в нея.

Фламбо се разбърза като че се опитваше да не закъснее за някъде; но отец 
Браун продължи, подхващайки последните си думи:

– Сър Артър Сейнт Клеър, както вече казах, е бил човек, който е четял Библията 
си. Точно това е бил и неговият проблем. Кога хората най-сетне ще проумеят, 
че няма полза да чете Библията си човек, който не чете и Библията на всеки от 
останалите? Печатарят изчита Библията за печатни грешки. Мормонът чете 
Библията си и открива нещо за полигамията; християнският сциентист я чете 
и намира, че ние нямаме ръце и крака. Сейнт Клеър е бил стар англо-индийски 
протестантски войник. Е, представи си какво може да означава това; и за Бога, 
без преструвки. Това може да означава физически отлично чувстващ се мъж, 
който живее под тропическото слънце в една източна страна, потънал напълно 
без усет или ръководство в една източна книга. Разбира се, той чете по-скоро 
Вехтия, нежели Новия завет. Разбира се, във Вехтия завет открива това, което 
е искал – похот, тирания, измяна. О, дръзвам да твърдя, че той е бил честен, за 
какъвто го смяташ ти. Но какво е доброто в човек, който е честен в преклоне-
нието си към безчестието?

Във всички горещи и тайнствени страни, където отивал, той поддържал харе-
ми, измъчвал свидетелите, трупал безчестно злато; ала със сигурност той би 
казал, без да трепне дори с поглед, че го е правил за слава на Господа. Моята 
собствена теология се заключава обаче най-вече във въпроса – кой Господ? Все 
едно, това е такова зло, което отваря врата след врата в ада и всеки път 
въвежда в по-малка от предишната стая. Това, което реално противодейства 
при престъпленията е, че човек става не все по-безразсъден, а все по-мерзък. 
Сейнт Клеър скоро бил буквално задушен от всякакви затруднения, свързани с 
подкупи и изнудвания; така че имал нужда от все повече пари в наличност. Така 
до битката при Черната река той бил вече изпаднал от свят в свят до онова 
място, което Данте смята за най-ниското в универсума.

– Какво имаш предвид? – попита го отново приятелят му.

– Имам предвид точно това – отвърна рязко свещеникът и мигом посочи някаква 
заледена локва, която проблясваше на лунната светлина. 

– Помниш ли кого Данте поставя в последния леден кръг?

– Предателите – каза Фламбо и потръпна. Поглеждайки към околния безлюден 
ландшафт с гротескните и почти неприлични очертания на дърветата, той 
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почти си представи, че е Данте, а свещеникът с този равно ромолящ глас беше 
всъщност Вергилий, който го водеше през страната на вечните грехове.

Гласът продължи:

– Оливиер, както знаеш, е имал нещо донкихотовско в себе си и не би си позво-
лил да поддържа тайна служба или шпиони. Но това нещо било сторено, както 
много други подобни, зад гърба му. Било е уредено от стария ми приятел Еспа-
до; той е бил облеченият в широките дрехи глупак, чийто орлов нос му спечелил 
прозвището Лешояда. Играейки ролята на филантроп, той следвал английската 
армия и най-сетне напипал покварения човек в нея – той, Бог да е на помощ, 
бил този на самия  връх. Сейнт Клеър ужасно се нуждаел от пари, от купища 
пари. Загубилият доверието му семеен лекар заплашвал с онези необикновени 
разкрития, които нахвърлил по-късно – истории за чудовищни предисторически 
случки в Парк Лейн, извършвани от английски евангелист, които намирисват на 
човешки жертвоприношения и стада роби. Пари били нужни още и за зестрата 
на дъщеря му; защото за него славата от богатството била толкова сладка, 
колкото и самото богатство. Той се хванал за последната сламка, подшуш-
нал нещо за Бразилия и богатството пак потекло в джоба му, този път от 
враговете на Англия. Ала и някой друг бил говорил с Еспадо Лешояда. По няка-
къв начин тъмният, неприветлив млад майор от Ълстър отгатнал ужасната 
истина; и докато крачели бавно един до друг по пътя към моста, Мъри казал 
на генерала, че той още в този момент трябва да се оттегли или ще бъде 
изправен пред военен съд и разстрелян. Генералът се опитал да печели време, 
поне докато стигнат до китката дървета край моста; и там, край шумящата 
река и слънчевите палми, той измъкнал сабята си и промушил с нея тялото на 
майора.

Мразовитият път изви през режещо студен хребет, покрит с мрачен черен 
шубрак; на Фламбо обаче се стори, че вижда смътно зад него сиянието на няка-
къв ореол, образуван не от звездната и не от лунната светлина, а като че от 
стъкнат от човек огън. Той се взираше в него, докато историята вървеше към 
края си.

– Сейнт Клеър е бил куче от ада, но породисто. Кълна се, че е бил блестящ 
и силен, когато бедният Мъри е лежал като студена купчина в краката му. 
Никога при никой от триумфите си, както твърди съвсем правилно капитан 
Кийт, този велик мъж не е бил толкова величествен, както при този последен 
провал, който щял да му донесе всеобщо презрение. Той хвърлил хладен поглед 
към оръжието си и понечил да изтрие кръвта; тогава забелязал, че острието, 
попаднало между плещите на жертвата му, се е счупило в тялото. Напълно 
спокоен, видял – както през стъклото на клубния си прозорец – всичко, което 
трябвало да последва. Видял, че хората непременно ще открият този нежела-
телен труп; че непременно ще извадят нежелателното острие; че непременно 
ще забележат нежелателния счупен меч – или липсата на меча. Той убил, но 
не можел да попречи да се говори. Властният му интелект се надигнал срещу 
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тази видимо непреодолима трудност – имало още един път. Той можел да на-
прави въпросния труп не чак толкова нежелателен. Можел да създаде могила 
от трупове, която да го покрие. След двадесет минути осемстотин английски 
войници се отправили към своята смърт.

Сиянието от огъня отвъд черната зимна гора ставаше все по-силно и ярко, и 
Фламбо се забърза, за да стигне до него. Отец Браун също ускори крачки, но 
изглеждаше по-скоро погълнат от своята история:

– Доблестта на тези хиляда английски войници била такава, пък и команди-
рът им бил толкова гениален, че ако са били атакували хълма, дори техният 
безумен марш можел да се увенчае с някакъв успех. Но злият ум, който ги 
използвал за пионки в играта си, имал други цели и намерения. Те трябвало да 
останат в блатата до моста поне докато там се видят достатъчно трупове 
на британци. Ето я последната величествена сцена: среброкосият светец-воин 
ще предаде счупения си меч, за да избегне по-нататъшното кръвопролитие. О, 
било е отлично организирано за толкова кратко време. Но мисля (не мога да 
го докажа), мисля, че докато са стояли заседнали в мочурището, някой се е 
усъмнил – и се е догадил.

Той помълча за момент и после додаде:

– Някакъв неведом глас ми казва, че този, дето се досетил, бил любимият… 
човекът, който щял да се жени за дъщерята на стареца.

– Ами Оливиер и обесването? – попита Фламбо.

– Оливиер, отчасти поради рицарска доблест, отчасти поради учтивост, рядко 
обременявал марша си с пленници – обясни разказвачът. – В повечето случаи 
освобождавал всички. В този случай освободил всички.

– Всички освен генерала – каза високият.

– Всички – отвърна свещеникът.

Фламбо сбърчи тъмните си вежди. 

– Все още не разбирам – каза той.

– Има една друга картина, Фламбо – продължи Браун с тайнствено снижен глас. – 
Не мога нищо да докажа; но мога повече – мога да го видя. Един разбит лагер 
върху голия горещ хълм, униформени бразилци, които се подреждат в блокове и 
колони за поход. Вижда се червената риза и развяващата се дълга бяла брада на 
Оливиер, застанал с широкополата си шапка в ръка. Той се е сбогувал с големия 
си неприятел, когото току-що е освободил – простодушния белокос английски 
ветеран, който му благодари от името на хората си. Останалите англичани, 
застанали зад него, слушат внимателно; встрани от тях са провизиите и ко-
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лите за отстъплението. Барабаните бият; бразилците тръгват; англичаните 
все още са застинали като статуи. Те остават така, докато неприятелят се 
стопи напълно отвъд тропическия хоризонт. Тогава всички заедно променят по-
ложението си, като съживили се мъртъвци; петдесетте лица се обръщат към 
генерала – лица, които не можеш да забравиш.

Фламбо подскочи.

– Не – извика той. – Нали не искаш да кажеш…

– Напротив – отвърна отец Браун с дълбок, развълнуван глас. – Тъкмо английска 
ръка е сложила въжето на врата на Сейнт Клеър; смятам, че това е ръката, 
която е надянала пръстена на пръста на дъщеря му. Английски ръце го помъкнали 
към дървото на позора; ръцете на мъже, които го боготворяли и го следвали към 
победата. Английски души (Бог да опрости и помилва всички нас!) са гледали как 
се полюшва под чуждото слънце на тази зелена палмова бесилка и в ненавистта 
си са се молили той да пропадне направо в ада.

Когато двамата превалиха хребета, изведнъж бяха озарени от силната алена 
светлина на английска кръчма с червени пердета. Тя стоеше встрани от пътя 
като олицетворение на самото гостоприемство. Трите  врати бяха отворени 
и подканваха пътника да влезе; дори там, където бяха застанали, се дочуваха 
песните и смеховете на щастливи поне за тази нощ хора.

– Няма нужда да ти разказвам повече – каза отец Браун. – Те го завлекли в пущи-
нака и го погубили; а после, заради честта на Англия и на дъщеря му, се заклели 
да запечатат завинаги историята за кесията на предателя и за счупеното ос-
трие на убиеца. Може би – Бог да им е на помощ – са се опитали да я забравят. 
Нека и ние да я забравим; ето я нашата кръчма.

– От все сърце – каза Фламбо и почти беше пристъпил в обширното и шумно 
помещение, когато изведнъж се дръпна назад и едва не падна на улицата.

– Погледни това дяволско име! – извика той и посочи с рязко движение квадрат-
ната дървена табела, която висеше над пътя. На нея беше изобразена не много 
ясно и грубовато дръжка на сабя със счупено острие; и беше написано с фалшиво 
старинни букви: „Знакът на счупения меч”.

– Не го ли очакваше? – попита отец Браун кротко. – Той е богът в тази страна; 
половината от кръчмите, парковете и улиците са назовани на него и на негова-
та история.

– Мислех, че сме се справили с проказата – извика Фламбо и плю на улицата.

– Никога няма да се справим с нея в Англия – каза свещеникът, свеждайки пог-
лед, – защото бронзът е здрав и камъкът не се руши. Тези мраморни статуи 
ще възвисяват душите на горди невинни момчета векове наред, селският му 
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гроб ще ухае не само на лилии, но и на лоялност. Милиони, които не са го 
познавали, ще го обичат като баща – човека, с когото последните, които са 
го познавали, постъпили като с истинско нищожество. Той ще остане светец; 
и истината за него никога няма да бъде казана, понеже в края на краищата 
реших така. В нарушените тайни има толкова много добро, но и толкова много 
зло, така че подложих поведението си на проверка. Всички тези вестници ще 
изчезнат; антибразилският бум вече отмина; Оливиер е вече почитан навсякъ-
де. Но си казах, че ако някъде, да речем, върху метал или мрамор, които траят 
вечно като пирамидите, бъде несправедливо обвинен полковник Кленси, капитан 
Кийн, президентът Оливиер или някой друг невинен човек, аз ще говоря. Ако е 
само за несправедливото възхваляване на Сейнт Клеър, ще си мълча. Наистина 
ще го направя.

Те се вмъкнаха в кръчмата с червените пердета, която отвътре беше не само 
уютна, но и луксозна. Върху една маса стоеше сребърно копие на гробницата 
на Сейнт Клеър – сивата глава склонена, сивият меч счупен. По стените бяха 
накачени снимки, показващи същата сцена, както и коли с туристи, дошли да я 
видят. Двамата седнаха върху подплатните пейки. 

– Ела, много е студено – извика отец Браун, – да пием по едно вино или пък бира.

– Или бренди – каза Фламбо.

Превод от английски: Цочо Бояджиев
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във вестник Ден (1904–1910), библиотекар в На-
родното събрание (1910–1914) и в БАН (1914–
1926), журналист в редакциите на вестниците 
Мир, Македония и Знаме. За първи път печата 
през 1904 г. в сп. Летописи разказа Човекът, 
който прави силно впечатление на Констан-
тин Величков и Антон Страшимиров. Първият 
му сборник Разкази (1909) e посрещнат добре 
от литературната критика. През 1927 г. На-
родният театър в София открива сезона си с 
най-известната творба на Рачо Стоянов – дра-
мата Майстори, написана през 1922 г. Още приживе на автора пиесата е поставяна в 
театрите на Белград (1936), Прага (1938), Загреб (1943). През 1936 г. излиза повестта 
Майка Магдалина. Предложеният тук разказ е публикуван за първи път в сп. Българска 
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Рачо Стоянов

бенони прокаженият

Християнска легенда

В едно село, на два дни път северно от Ерусалим, живееше богатият селянин 
Бенони бар-Езер. Неговата приветлива жена редеше отлично дома му, а бе му 
родила и двама синове и три дъщери. Бенони бе благочестив, пазеше закона и 
макар че бе пестелив, услужваше със заеми на съселяните си. Тъй като бе раз-
дал голяма част от парите си с лихва по-ниска, отколкото вземаха лихварите 
в Ерусалим, той смяташе себе си за много добър човек и дори за благодетел.

След шумната и радостна сватба на първородния му син Елия, когато бе на 
върха на своето благополучие, Бенони забеляза по тялото си бели петна. Пови-
каният свещеник определи, че е заболял от проказа. И след час на бунището в 
двора седеше Бенони бар-Езер, облечен във вретище, посипал главата си с пепел, 
удряше се с пестници по главата и викаше и ридаеше с думите на Йова: „Да 
се провали денят, в който се родих, и нощта, в която рекоха: зачена се човек!”.
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След някое време жената на Бенони и син му Елия, младоженецът, донесоха и 
сложиха пред клетника връхна дреха, тояга, торба с храна и дървен клопотар. 
Бенони даде последни наставления и тръгна с покрита глава, като дрънкаше с 
клопотара и викаше с ужасен глас: „Нечист! Нечист!”. Минувачите бягаха през-
глава от него.

Той се настани в долината на прокажените, заобиколена със скали и пълна със 
стари, пусти гробници, които служеха за подслон на нещастниците. Отначало 
неговото отчаяние бе толкова силно, че ако самоубийството не беше забранено 
от закона, той би разбил главата си в скалите. Но лека-полека свикна, макар 
болестта да напредваше и засягаше вече цялото му тяло.

Силно привързан към имота си и дома си, той продължаваше да разпорежда от 
мястото на своето страдание, когато го посетеше някой от близките му. Но 
на втората година жена му се помина и в къщата му настана раздор. Първе-
нецът му Елия онеправдаваше брата си и сестрите си и не водеше справедлив 
живот. Той дори бе простил някои дребни дългове на селяните без разрешението 
на баща си. Бенони бар-Езер бе обзет от безсилен гняв против сина си. Той го 
проклинаше с немощна ярост и най-после реши, когато ще разделя парите, които 
благоразумно бе заровил в земята, дела на Елия да подари на храма.

Тъкмо по това време на гняв против сина му в долината на прокажените дос-
тигна мълвата за Назарянина. Тя изглеждаше невероятна. Че се явил някакъв нов 
учител, това не бе чудно: в Юдея ходеха много учители. Но тоя лекувал болни 
от всички болести само с една дума. Дори от дума нямало нужда, стигало да се 
допреш до полата на дрехата му, и вече ти се възвръщало здравето.

Един ден жена дойде над долината да нагледа мъжа си и съобщи, че на другия 
ден по съседния път ще мине чудният учител. Бенони бе един от първите, които 
се решиха да излязат да го причакат. Другите не пожелаха. Отчаянието бе ги 
така сломило, че бяха се примирили и чакаха само смъртта. Но тия десетмина 
имаха още жизненост в жилите си и надежда в сърцата си.

Наредени на едно бунище край пътя, те не чакаха дълго. Скоро забелязаха облак 
прах, като че ли по пътя вървеше голямо стадо, а когато тълпата приближи, 
видяха и самия учител. Вървеше напред млад мъж, обут със сандали и облечен с 
дълга бяла дреха. Той пристъпяше кротко и бе дълбоко замислен, та бе навел очи. 
Тълпата след него идеше с глух ромон от тихи гласове. Някои изтичваха напред, 
за да го погледнат, а после, доволни, пак оставаха назад.

Когато той наближи толкова, че можеше да ги чуе, десетмината прокажени, как-
то бяха се наговорили, паднаха на колене, протегнаха ръце и завикаха с продрани 
гласове: „Иисусе, сине Давидов, смили се над нас!”.

Тълпата трепна като че ли я удариха с камшик. „Прокажени! Прокажени!” – екнаха 
гласове на уплах и негодувание. Дръпнаха се назад, събраха камъни и започнаха 
да хвърлят срещу прокажените. Напред остана само Иисус и малка групичка от 
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десетина човека, навярно негови близки ученици.

Иисус вдигна очи и погледна прокажените, които, все така коленичили, продъл-
жаваха да викат. Той пристъпи няколко крачки към тях и тълпата спря да хвърля 
камъни. „Какво искате?” – разнесе се тих, благ, но ясен глас. „Господи, да се 
очистим! Да оздравеем! Иисусе! Сине Давидов! Иисусе, смили се над нас!” – вика-
ха нестройно прокажените. За няколко мига неговият поглед се спря върху всяка 
от тези десет двойки разплакани очи, пълни с напрегната, страстна молба и 
надежда. „Идете се покажете на свещеника” – каза просто той и тръгна пак по 
пътя си. Тълпата се юрна след него.

Това ли е всичко – гледаха се с недоумение един друг прокажените. Бенони бе 
също така разочарован и дори разсърден. Но докато се гледаха така, те започ-
наха да откриват в лицата на другарите си промени, които бързо настъпваха. 
Раните се затваряха, струпеите изчезваха и под тях се показваше чиста, свежа 
и здрава кожа. Как? Нима е възможно? Нима е истина? Те се гледаха с нарас-
тваща радостна изненада, която скоро премина в буйно веселие, в скачане и 
рипане. Съблякоха дрипите си, оглеждаха се един друг и не можеха да се познаят: 
телата им се бяха очистили като тялото на сириеца Неемана, след като се бе 
окъпал седем пъти в Йордан по съвет на пророк Елисея.

Бенони бар-Езер като другите свои осмина другари хукна към родното си село. 
Само един самарянин се завтече по пътя след заминалия учител, за да го нас-
тигне и да му благодари. Бенони бар-Езер не се сети за това. Първата му мисъл 
бе за имота му, за дома му, за сина му.

А в дома му не го чакаше нищо радостно. Синът не бе вече кроткият и покорен 
Елия. Отговаряше дръзко, надменно, навикнал бе да заповядва и да разпорежда 
сам след заболяването на баща си и след смъртта на майка си. Още по-лошо бе, 
че бе спечелил с гощавки и подаръци стареите на селото. Бенони не можеше да 
познае сега приятелите си, близките си роднини.

Всички държаха страната на Елия. Освен това, види се, по козните на тоя нов 
Авесалом, на първородния му син Елия, в цялото село за Бенони ходеше мълва, че 
е бил несправедлив и жесток към длъжниците си и че син му е истински благоро-
ден човек. Бенони се сърдеше, караше се с приятелите и роднините си, укоряваше 
ги със силни думи за измамата им, изобщо се държеше така, че съвсем отчужди 
всички от себе си. И колкото повече се отчуждаваха от него приятелите и 
роднините му, толкова повече се сърдеше той и толкова по-нетърпим ставаше.

Най-после всекидневните свади с цялото село, а особено със сина му, докараха 
Бенони до такова състояние, че един ден той изгуби и последния остатък от 
благоразумие, причерня му пред очите, извади нож и погна сина си. Елия избяга 
на улицата, като викаше, че баща му е полудял и иска да го убие.

Хванаха Бенони бар-Езер и го затвориха в селския затвор: тъмна яма, пълна с 
тиня до колене, похлупена с дървен похлупак, отдето му спущаха храна. В тая 
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яма Бенони се освести и се помъчи да укроти духа си, за да изобрети наказание 
за сина си и приятелите си. Злобата му бе станала сега хладнокръвна, защо-
то бе решил да не прощава. Отмъщението трябваше да бъде страшно. Беше 
така дълбоко и страшно оскърбен, така бе уязвена гордостта му, та каквото 
наказание да измисляше за тях – палеж, клевета, убийство – всичко му се виж-
даше слабо, за да го възмезди. Най-после, когато решението му бе взето, той 
се престори на укротен и покорен и поиска да го пуснат. Пуснаха го, понеже 
наближаваше Пасхата.

През нощта той тайно изрови парите си, свърза ги в торба и тръгна да търси 
Назарянина. Кроежът му бе прост и ясен. Назарянинът, който можеше само с 
една дума да очисти десет прокажени, бе пророк, по-голям от всички пророци, 
които бе имало в Израил. Бенони имаше безгранична вяра в могъществото на 
парите. Ако тоя велик пророк, комуто ще предаде парите си, за да му се отбла-
годари за изцелението си, се съгласи да прокълне ония, които Бенони кълнеше с 
такова безсилие, тогава тия нещастници могат да получат онова, от което го 
отърва Назарянинът – ще получат проказа. Какво по-страшно наказание?

Не прокле ли пророк Елисей собствения си слуга Геезий, та го хвана проказата, 
от която бе се очистил Нееман? Проказа, само проказа желаеше той на сина си 
и на приятелите си! Той трябваше да я измоли или да я купи от пророка!

Той тръгна по мълвата, която следваше Назарянина, и пристигна в Ерусалим. Ня-
маше нужда да разпитва: в устата на всички бе името му, тълпите се трупаха 
нататък, дето бе той. Бенони пристигна на Голгота.

Безчовечна тълпа се трупаше пред три кръста и ругаеше и плюеше срещу 
единия. С яките си селски рамене и гърди Бенони си проби път, излезе напред и 
видя, че разпнатият на средния кръст е Иисус. Нетърпелив, обзет от своята 
болка, която го правеше жесток, Бенони едва не извика оная мисъл, която гореше 
душата му като огън: „Вземи богатството ми като отплата, но прокълни със 
страшна клетва първородния ми син и приятелите ми!”. Но в това време Иисус 
вдигна очи и промълви с ясен глас: „Отче, прости им, те не знаят какво правят”.

Думите на Бенони замряха в гърлото му. Сепна се, стори му се като че ли от-
далече, от долината на прокажените, някой вика: „Бенони! Бенони бар-Езер! Какво 
правиш ти?”. Тогава като че ли за първи път се отвориха очите му, той видя и 
почувства потресен ужаса на онова, което ставаше пред него, видя Иисуса кър-
вав, с пробити ръце и нозе, провиснал на кръста между двама груби разбойници. 
Иисуса, който го отърва от проказата и го избави от долината на отчаянието. 
Сърцето му се обърна внезапно, торбата с парите натежа в ръката му като 
воденичен камък и той я изпусна на земята.

Паднал на колене, Бенони пропълзя до самия кръст, гдето бе разпнат Иисус, и 
като впиваше разширените си от ужас и недоумение очи в кървавото лице на 
своя избавител, зашепна: „Иисусе... Господи... защо...”. Иисус наведе очи и го 
погледна. Страдалческият му поглед се впи в душата на Бенони и остана там 
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завинаги. Капка кръв се отрони от раната на дясната му ръка и падна върху 
челото на Бенони. Бенони бар-Езер изгуби съзнание, а тълпата с бой разграби 
парите му.

Опомни се извлечен надалече от кръстовете. Няколко души, на вид галилейски 
селяни, го пръскаха с вода, за да го свестят. Той позна между тях неколцина от 
ония, които бяха близо до учителя при неговото изцерение.

На въпросите им кой е и защо е дошъл на това страшно място с толкова пари, 
които тълпата и стражите разграбили, той отговори:

– Аз бях Бенони бар-Езер. Вашият учител ме изцери от проказа. Сега не зная кой 
съм и какво съм. Зная само, че в гърдите ми се ражда една нова душа и че няма 
де да подслоня главата си.

Те се погледнаха мълчаливо помежду си, кимнаха с глави и един каза:

– Тогава ела с нас.

Бенони бар-Езер тръгна с учениците Христови, за да се научи как да заживее 
нов живот.
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ХристиянстВото ли е 

истинската религия?
Дискусия между писателя християнин Морис Клавел и писа-

теля атеист Филип Солерс, провела се на 23 юли 1976 г. по 

радио „Франс Кюлтюр”

Възможен ли е и как би изглеждал диалог за хрис-
тиянската вяра с поколението от Май ’68? Отго-
вор на този въпрос ни дава предложената по-долу 
дискусия между двама емблематични френски ин-
телектуалци за дясното и лявото – Морис Клавел 
и Филип Солерс, които Жак Погам, водещ в радио 
„Франс Кюлтюр”, е имал щастливото хрумване 
да събере за цикъл от шест дискусии през лято-
то на 1976 г. Дебатът явно е бил впечатляващ 
най-вече със своята откровеност и откровение, 
ако се съди по нееднократното му преизлъчване 
заради писма на слушатели, както и по възтор-
жения отклик в Дневника на отец Александър 
Шмеман, където има извадки на цяла страница1. 
Преводът е направен по книжния вариант на раз-
говорите: Maurice Clavel/Philippe Sollers, Délivrance. 
Face à face, Paris, Editions du Seuil, 1977, p. 109-127.

Морис Клавел (1920–1979) е френски философ, 
журналист и писател, практикуващ католик. Въз-
питаник на престижното Екол Нормал Сюпериор, 
той още в началото на Втората световна война 
става участник в Съпротивата на страната на 
генерал Дьо Гол и води яростни полемики с френ-

ските комунисти. След края на войната е преподавател по философия, а от 
1955 г. активно се занимава с журналистика – във в. Комба и в. Монд, след кое-
то дълги години води седмична рубрика в сп. Нувел Обсерватьор. Независимо 
от своите голистки и християнски убеждения Морис Клавел търси контакт с 
„децата на Май ’68”, поради което мнозина съзират в негово лице истинския ин-
телектуален наставник на френските „нови философи (Андре Глюксман, Бернар-
Анри Леви, Кристиан Жамбе, Ален дьо Беноа), някои от които тъкмо под негово 
влияние откриват книгите на Солженицин, скъсват с левицата и се насочват 
към антитоталитарната философия. Автор на множес тво книги, сред които: 
Кой е отчужден? Критика и социална метафизика на Запада (1970); Третината 

1	 Виж	прот.	Шмеман,	Александър.	Дневници	1973–1983.	София,	Фондация	„Комунитас”,	2011,	с.	469.
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на звездите или неизвестно кой ангел (1972, наградата „Медиси” за роман); Това, 
в което вярвам (1975); Бог е Бог, за Бога (1976); Всички ние го убихме или този 
евреин Сократ (1977).

Филип Солерс (род. 1936) е френски писател, литературен критик и есеист, 
една от водещите фигури на поколението от Май ’68, съпруг на нашата съна-
родничка Юлия Кръстева. Неговият литературен дебют с романа Любопитна 
самота (1957) е насърчен както отдясно (Франсоа Мориак), така и отляво (Луи 
Арагон). Голямата слава идва при Солерс с основаването на знаменитото аван-
гардно списание Тел Кел (1960–1982), около което се сформира интелектуален 
кръг, включващ не само Солерс и Юлия Кръстева, но и Ролан Барт, Жак Дерида, 
Морис Бланшо, Цветан Тодоров, Умберто Еко, Жан-Люк Годар и др. Сред по-ва-
жните книги на Солерс, освен познатата на българските читатели Мистерията 
Моцарт (София, Рива, 2003), следва да се отбележат: Рай (1981), Празник във 
Венеция (1991), Божествен живот (2006), Съкровище на любовта (2011).

Водещ: В нашия цикъл от дискусии последователно се спряхме на следните 
теми: Май ’68, кризата на марксизма и на всички философии, обновяването на 
духовността. Днес ще говорим по темата дали християнската религия е истин-
ската религия? Не е ли това почти дефиниция в стил Паскал?

Морис Клавел: Да, но не бих искал веднага да навлизам в апологетиката. И дори 
връщайки се към дискусиите от предишните емисии, бих искал да отдам дължи-
мото на моя „противник”, признавайки му величие, с каквото аз вече не разпо-
лагам: това да бъде сам. Аз също бях сам, ала вече не съм, докато Солерс със 
смелост и интелектуална твърдост отказва да изпадне в дилемата и схизмата 
на наследниците на Май ’68, които продължават да са раздирани между връща-
нето към Битието и обзетостта от секса. Ето защо, отново в качеството на 
въведение, бих искал да задам на Филип Солерс един въпрос. Как следва да се 
разбира призивът, отправен от него в предишната дискусия за „освобождение 
на секса и словото?” Като „освобождение на човека, подчинен от секса и слово-
то?”, тоест освобождаване от секса и от словото или по някакъв друг начин? 
Защото това би могло да означава и следното: че сексът и словото в нас са 
подчинени: но на кого? На какво? На капитала? Така изпадаме в анализи, които 
зрелището на реалния социализъм прави още по-налудничави, при условие че не 
виждаме a priori някакво второ пришествие… Тогава? Подчинени на Дявола? Та-
кова поне е крайното ми усещане, но може би не би трябвало да се избързва… 
Нещо като прословутото „съвременно универсално отчуждение”, безсъзнател-
ната загуба на себе си от страна на човека. Но ако добре знаем кой ни потиска, 
то кой или какво ни отчуждава? Според мен самите ние се отчуждаваме по 
силата на нашия дълбок и колективен избор в полза на човешкото-и-нищо-дру-
го-освен-човешкото, и във вреда на онова, което ни надмогва и едновременно с 
това ни конституира. Ето моята теза: тя е добре позната. Каква е вашата? 
Трябва да я уточните.

Филип Солерс: Аз смятам, че един от големите въпроси днес е да се опитаме 
да схванем онова, което през всички времена е тегнело над човечеството и за 
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което то не си е давало достатъчно ясна сметка: сексът, езикът. Човечество-
то вярва твърде много в секса, дори прекалено много, и това, което винаги най-
много ме е смущавало в религиозното мислене е, че долавям в него прекомерно 
вярване в секса… 

Морис Клавел: Явно у вас се крие следващият Мишел Фуко2! Каква неподозирана 
среща!

Филип Солерс: От друга страна… 

Морис Клавел: Позволете ми само да отворя една скоба: лично аз изобщо не се 
солидаризирам с това, което вие наричате „религиозно мислене”, доколкото по 
този начин се оспорва самата идея за религията. Но моля ви, продължете!

Филип Солерс: От друга страна, смятам, че е дошъл моментът след целия 
голям разрив, белязал модерността, да се опитаме да анализираме този факт, 
така че човечеството да си даде сметка за какво точно се говори, както и че 
твърде, твърде много се е говорило за това.

Морис Клавел: Говорило в минало време, нали така?

Филип Солерс: Освен всичко друго, след като тръгнахме от Май ’68, не трябва 
да се забравя, че тогава това се наричаше вземане на думата. Ето защо излязох 
с тази формула за секса и словото, с което исках да кажа, че всичко това се 
базира върху една трагична концепция… .

Морис Клавел: Вземам си бележка, за да действам… 

Филип Солерс: Мисля, че тази трагичност днес е на път да придобие игрово 
измерение. Трагедия и празник: двете неща са неотделими. Трагичен и игрови 
смисъл. 

Морис Клавел: Внимание, внимание, избързвате твърде много! Струва ми се, че 
едва ли ще съумеем да обсъдим всичко това. Съгласен съм за трагичната кон-
цепция. Друг път бих ви разпитал подробно кои са противоречивите елементи, 
каква е противоречивата електрическа дъга, която води до трагедията, но сега 
няма да го правя и напълно одобрявам вашето признаване на тази трагедия. За 
един християнин – човек на Вярата, не на религията – трагичността на човеш-
ката участ е явна чак до Изкуплението… 

Филип Солерс: Нека първо се дистанцираме и да се вгледаме в онова, което ни 
подчинява. Тоест имаме тази вяра в сексуалността, която ни сковава и изправя 
на позорния стълб – ето защо диалогът с вас ме интересува – но която рели-
гиите, най-вече институционализираните религии продължават да поддържат. 
Защото религиите, и това е добре известно на всички или поне си дават сметка 
за него, са всъщност една дегизирана сексуална алхимия, където неврозата и 

2	 Мишел	Фуко	(1926–1984)	–	един	от	най-известните	френски	философи	през	ХХ	в.,	създател	на	теорията	за	
„археология	на	знанието”.	–	Б.	пр.
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перверзията понякога съжителстват твърде добре… 

Морис Клавел: Почти буквално ще повторя вашата фраза: религиите са алхимия 
на скрития секс, но аз вярвам, че тъкмо християнската вяра ни освобождава от 
това, дори от религиите, при условие че в нейното учение, в нейната История и 
Вест няма нищо институционализирано, защото Христовите тайнства призна-
ват за абсолютно Светото писание тъкмо доколкото то докосва и преобразува 
в истина нашата участ. Ето защо отново е ваш ред!

Филип Солерс: Що се отнася до езика, ние го живеем, струва ми се, изтласкан 
и потискан. Ето защо опитът на изкуството ми се струва толкова важен. Оп-
итах се да кажа, че 1968 г. разкри чрез улицата възможността да се третира 
езикът с дистанция и от критична позиция… Ала всички искат да го забравят. 
Изпадаме в електорален сън, в техническа глухота. Преди малко, преди да за-
почне тази емисия, ви казах, че ние бързо, прекалено бързо разкритикувахме 
класичес кия рационализъм, рационализма на Просвещението, но XVIII в. е също и 
Моцарт, тоест има и символично измерение, ако си послужим с този термин.

Морис Клавел: На което ще отговоря, че Моцарт е отвъд всичко. Той минава 
отвъд своя век, вместо да бъде уловен от него. Нямаме време да говорим за 
Моцарт… въпреки Пражката симфония!

Филип Солерс: Да, но все пак исках да го спомена.

Водещ: Днес, изглежда, съжаленията се натрупват.

Морис Клавел: Да, но нека не трупаме и закъснения, ето защо имам желание-
то да обобщя, да направя рекапитулация на някои неща. Ще кажа следното: 
разликата между Солерс и мен е може би донякъде като между нашите двама 
учители – Кант и Хегел. Солерс е донякъде повлиян от метафизиката, той иска 
да бъде наследник на философи и смята, че философията е нещо неминуемо за 
човечеството. Аз съм кантианец и критикувам всяка възможност за минала, на-
стояща и бъдеща метафизика и следователно съм твърде близо до известната 
фраза: „Ограничих знанието, за да направя място на вярата”. 

Друга точка на сближаване: за нас Историята може да се прави чрез сривове, 
чрез фрактури. И двамата използваме израза „връщане на изтласканото”. За мен 
големият изтласкан от Май ’68 това е Бог; за Солерс е нещо друго, ала може 
би по-икуменически аз би следвало да говоря за Друго Нещо, което оттогава се 
завръща. Тъй че ние не сме нито „хуманисти”, нито „прогресисти” и вярваме, че 
епохата, в която сме, в която кон-спирираме – харесвам тази дума заради идея-
та за дихание – е тъкмо времето на едно човешко освобождение, на освобожде-
нието от едно човешко измерение, което вие определяте като „трагично” или 
не знам какво, но което извиква у мен усещането за истински божественото, 
което е било прикривано, потъпквано и е предизвиквало у нас страх, да, страх, 
преди да се освободим и да го разкрием, накратко, да го върнем на самите себе 
си. Ето защо, връщайки се към хуманизма – защото ние не сме нито не-човеци, 
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нито свръх-човеци – ние обаче следва да се освободим от всякакви рационални и 
тоталитарни низости. Така се връщам към темата на емисията: аз се разбирам 
много добре със здравомислещите атеисти, но не и с чисто идеологическите 
християни. Моля за извинение, че отново цитирам сам себе си, но за истинските 
и големите атеисти Бог е Бог. Атеистите ми казват: „Ако имах вяра, тя щеше 
да е Вашата” – и аз много добре ги разбирам. Вярата е преживян опит, чието 
присъствие те уважават у мен и чието отсъствие аз уважавам у тях. От друга 
страна, Вярата – и тук се връщам към Кант и св. Павел – е радикално различна 
от разума, и то до такава степен, че бих могъл да кажа, че от онтологическа 
гледна точка разумът на човека не е в състояние да открие Бога, дори да търси 
Бога, защото самият разум, бидейки обзет от първородния грях, е отвръщане и 
омраза към Бога! Следователно християните, опитващи се да стигнат до Бога 
чрез разума или да съчетаят Бога и разума, в някакъв смисъл са нещо като 
магарета, натоварени с реликви, и смятам, че Солерс тук ще се съгласи с мен.

Филип Солерс: Рационалистите и клерикалите напоследък се разбират.

Морис Клавел: Като крадци на панаира, такава е цялата тази левичарско-клери-
кална комбина, на която изглежда, че аз развалям празника. Ала вие, предполагам, 
сте съгласен с подобно съсипване на празника?

Филип Солерс: Не става дума за празник, а за нещо доста ужасно. Вие осуетя-
вате нещо злокобно.

Морис Клавел: Най-вече възможността за общ празник. Излиза, че двамата с 
вас постигаме съгласие по едно такова връщане към човешкото измерение, за 
което преди малко ви обясних, че не е специфично религиозно. За това се е чу-
вало дори в Античността от устата на човек като Сократ, донесъл със себе 
си това едновременно смущаващо и освобождаващо измерение, тъй като той 
извършва пробив в полиса, пробив в културата на своето време към някаква 
транс ценденция или по-точно човешка автотрансценденция; тъкмо заради това 
са убили Сократ, защото той е първият пример на възможно екзистенциално 
освобождение и на истинска културна репресия. Ето защо смятам, че е възмож-
но да постигнем съгласие някъде между Бог и Сократ, съгласие относно нещо, 
което се завръща и ни връща към самите нас. А сега, прекъснете ме, когато 
поискате, Солерс, но искам само да кажа, че аз не съм религиозен, а вярващ, и че 
Вярата ни освобождава от религиите.

Да, едно такова различие не може да не предизвика гняв, доколкото въвежда по-
добна разлика между християнската религия и другите религии: християнската 
религия е Вяра, докато другите религии са само религии. Е, добре, аз поемам 
отговорността и дори ще задълбоча още повече разликата. Аз настоявам – ще 
се опитам да резюмирам мисълта си в тридесет секунди, ако е възможно, под 
формата на притча или мит – аз настоявам, че първородният грях (човек вярва 
в него, щом е християнин: християните без грях будят у мен смях!) е бил израз 
на една фундаментална омраза към Бога. Човекът на първородния грях е във 
всяко време човек без Бог, сам в света. И аз казвам, че тъкмо в този момент, 
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в тази тревога и покруса на човека, между него и Бога (макар и вътрешен и 
онтологически изтласкан) се е формирал един вид компромис, невротичен, но по-
скоро стабилизиращ и успокоителен компромис, който аз наричам религията или 
религиите. В този смисъл съм изцяло съгласен с Фройд: 1. че религията е невро-
за; 2. че религиите са опиум за народа. За мен естествените или традиционни 
религии, както искате ги наречете, са наполовина истинни и ще кажа защо. 
Защото Бог е бил реинфилтриран, приет наново, ала по успокоителен начин. 
Затова са опиум за народа или неврози, защото така идва не лично Бог: идва 
божественото, сакралното или по-точно нещо от божественото, от сакрално-
то. Защото когато лично Бог се завърне отвъд греха, срещу него се изправя 
нашата закостенялост, черупката ни, ала той я счупва, сломява, съсипва. Нещо, 
което вдига свещена олелия в Историята на човечеството. Такъв е случаят, 
мисля, че ще се съгласите, на Авраам. Авраам е единственият, който се вижда 
открит към Самия Бог като граната, може би в двата смисъла на думата3: плод 
и оръжие. Тук е първородната човешка трагедия, която не е друго, освен прояв-
ление на нашия произход в събитието, в Историята! Нещо повече, това събитие 
чрез своя разрив открива и привежда в действие Историята, нашата История, 
еврейската и християнска История, може би единствената историчност, може 
би единственото време на хората заедно, вървящи към бъдното, независимо от 
перипетиите на прогреса; но на прогреса, а не на цикличното повторение на 
сакралното или на непоследователностите на войните и управленията на импе-
риите... И може би се отварят и се задействат дори – да, отприщват се – на-
шите политически движения и особено нашите революции, нали ние измислихме 
Революцията! Ако съгласието на едно езическо общество с иманентното Битие 
е лесно и устойчиво, то съгласието на едно християнско общество с неговите 
абсолютни човешки свободи, с един трансцендентен Бог, при това въплътен, е 
едновременно изискуемо, но почти невъзможно да се концептуализира на практи-
ка. Така се променяме, настъпва промяната! Вече не е възможна политическата 
философия на Запада! Но да продължим...

Единствена История или не, но юдео-християнската История е история на вре-
мевото откровение на Абсолютното, което е лично за човека и творческо за 
човека. Нашият Запад стигна дотук. А сега го отрича, прикрива, изтласква Бога 
на втора степен, на квадрат, ако мога така да се изразя... Ние сме винаги в 
откровение или в раз-откровение (dé-révélation). Откъдето и моята сексуална 
метафора. Тази История е агонистична като битка на плътската любов. Бог се 
открива и ме открива в смисъла, в който казват, че е била открита една жена. 
Всяко откровение се ражда от тази битка: никое знание, никой текст, никоя 
човешка природа, нито мислено, нито жизнено не е предсъществуващо спрямо 
него. Съпротивата на Откровението е откровяваща, открояваща се: тя е са-
мото откровение. Накратко – и тук отговарям на въпроса, който водещият Жак 
Погам постави в началото на дискусията – християнската религия или по-скоро 
християнската Вяра е също толкова истинна, колкото е истина и че човекът, 
едно абсолютно универсално, но и единично същество, съществува. Тъкмо тя е 
сторила това да е така, дори самата тази истина да се е поизгубила. Ала тък-

3	 На	френски	език	думата	grenade	означава	едновременно	граната	и	нар.	–	Б.пр.
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мо тя е подтикнала тази реалност „да се осъществи”.

И сега, Солерс, вие може би разбирате по-добре – и тук наистина ще спра – мо-
ята антифилософска нагласа от гледна точка не на Критиката, а на Вярата. 
Щом Бог е поел тегобата и грижата, щом се е нагърбил с всички тези безпо-
койства, които виждаме в Библията и все още в нашата свещена История, в 
която винаги сме, щом е решил да ни се изкаже, да ни се открови и така да ни 
върне на самите нас, било то дори силом или във вихрушката, то е защото сами 
по себе си не разполагаме с просветлението да Го познаем, да се познаем. Сле-
дователно християнското Откровение (в случая отивам твърде далеч) освобож-
дава – и това е пропастта между нас, Солерс, защото, както често казвам на 
големите атеисти, дели ни само една пропаст. Християнското Откровение ни 
освобождава и от философията. Ето защо в Историята на Запада истинските 
християнски мислители, които се броят впрочем на пръстите на едната ръка, 
винаги са били антифилософи, протестиращи срещу философията. Паскал срещу 
Декарт и двойствения рационализъм, Киркегор срещу Хегел и новия двойствен 
панрационализъм; или пък хора, опълчили се срещу Кант, които чрез една нова 
наука, наречена Критика, разрушават властта на разума, насочвайки ни към 
познанието на Битието в себе си, ограничавайки валидността на познанието 
до Наука за феномените. Ето моята позиция: Откровението ни освобождава от 
философията, така че аз може и да съм малък, но съм откровен човек, който 
благодарение на критичното си формиране се превръща в ефикасно куче пазач 
срещу философската и метафизическа илюзия, където, струва ми се, вие потъ-
вате с вашата интелектуална дълбочина, към която аз се отнасям с респект и 
на която се възхищавам.

Филип Солерс: Ще ви отговоря тутакси: вие говорихте за вярата, аз ще говоря 
за познанието. За мен познанието е винаги възможно, дори познанието на рели-
гиозния факт, в цялото му разпространение, според мен е възможно. Ето защо 
трябва да правим разлика между религията, като институция и дори обсесивен 
ритуал, и явлението на една истина, която има характера на подривен дискурс. 
Религията се фабрикува чрез дискурс в първо лице, като по този начин един 
субект чрез самото си изказване приема измеренията на истината. Всъщност 
религията само би трябвало да маркира тази истина. Ето защо Фройд идва да 
покаже… 

Морис Клавел: Той наистина е дошъл за това… 

Филип Солерс: Той идва да покаже в каква степен религията, като институция, 
като съвкупност от ритуали, е и нещо, което скрива функционирането на мисъл-
та по отношение на нещо друго, неосъзнато в човешкия субект.

Морис Клавел: Аз съм изцяло съгласен с вас, що се отнася до религиите, от 
които аз се опитах радикално да отгранича християнската Вяра в Абсолютното 
и в Историята. Християнската Вяра е вече в известен смисъл контрарелигия, 
може би единствено ефикасната и валидна истина, която е в състояние да се 
справи с обсесивните религиозности, отчуждени и налудничави, към които наше-
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то човечество, уж освободено от атеизма, се е устремило и днес, предвождано 
от Разума! 

Филип Солерс: Има ли все пак начин да бъде мислена тази „християнска вяра” 
или тя е изцяло отвъд мисълта?

Морис Клавел: Тя е отвъд мисълта, но може би е в основата на нашето мислене. 
Тя е отвъд Разума и всяко критическо мислене за Разума е принудено да  от-
стъпи място, едно празно място, което преживяното от Вярата ще заеме или 
не. Но думата мислене, различна от Разума, може да ни послужи.

Филип Солерс: Да, мислене в смисъла на немското Denken. Was ist denken?4 Как-
во е да се мисли мисленето? Бях развълнуван, когато говорехте за Библията. 
Оставам с убеждението, че тази книга (в крайна сметка това е книга), която е 
навсякъде, на всички нощни шкафчета (например в Съединените щати), в крайна 
сметка е книга, която никой не чете. Тя се съпротивлява. Рецитират я, цитират 
я, бленуват над нея, разказват истории от нея, коментират я, вярват в нея, но 
колкото и да е странно, не я четат. Нима християнството е нещо, което е из-
тласкало Библията? Все пак живеем в една католическа страна.

Морис Клавел: Отново съм съгласен с вас… 

Филип Солерс: Ние сме в една католическа страна… 

Морис Клавел: Уви, твърде малко… 

Филип Солерс:… а знаем, че тези католици не знаят нищо за Библията.

Морис Клавел: Те са последните, които ще узнаят нещо. Но младите са се заели 
да променят това.

Филип Солерс: Но ето че има хора, които не знаят нищо за онова, което ги 
изгражда, към което се съотнасят и в което вярват.

Морис Клавел: За онова, което ги е създало.

Филип Солерс: За онова, което ги е създало и накарало да проговорят. Говорихме 
за Фройд и неговата книга Болестта на културата. Той е написал и една друга 
книга: Бъдещето на една илюзия.

Морис Клавел: Да, но тя не е толкова добра: освен това не клерикалът в мен е 
този, който проговаря.

Филип Солерс: Но той е написал и още една книга: Мойсей и монотеизмът.

Морис Клавел: Още по-неуспешна. Докато е работил над едната или другата 
книга – не си спомням точно – той пише на Джонс: „Много е тежко. Не знам дали 

4 Що е мислене?	–	заглавие	на	прочута	статия	на	немския	философ	Мартин	Хайдегер.	–	Б.пр.
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ще успея да стигна до края. Дано Бог ми дойде на помощ!”

Филип Солерс: Това е спорен въпрос. Което не пречи в питането, поставено 
от Фройд, аз да съзра днес възможност, на нивото на мисълта, да се анализира 
какво се има предвид, когато се казва: „юдео-християнска цивилизация”.

Морис Клавел: Никога не казвам това. Аз винаги съм казвал: абсолютната Ис-
тория, извършена от юдео-християнството, която надмогва клетите юдео-хрис-
тияни, каквито сме всички ние, заедно с Библията, непотърсена на нощното ни 
шкафче или пък изтласкана от хуманизираното Евангелие.

Филип Солерс: Ала по същия начин както има изтласкване на Библията от хрис-
тиянството, има и едно друго изтласкване, извършено този път от исляма, и 
може би сме дори на път да попаднем в клопка, поставена от него. Или пък може 
би изживяваме едновременно този християнски разпад и повторението на една 
голяма драма, непрекъснато измествана и възобновявана… 

Морис Клавел: Солерс, Солерс, приемам и се възхищавам на това, което казва-
те. Но не забравяйте, че аз съм един клет трансцендентален журналист, който 
интуитивно улавя мига в своята страна и своята култура… 

Филип Солерс: Все пак сте написали…

Морис Клавел: …който трудно ви следва във всички тези мащабни историко-
космически развития, още повече когато те са футуристични.

Водещ: Мисля, че е време да спрем тук с оглед и на времето. Не? Морис Клавел, 
още едно уточнение?

Морис Клавел: Не. По-скоро бих искал да обобщя… Стана ясно всичко, в което 
съм съгласен със Солерс, и то не поради съглашателство, страхливост или няка-
къв радикалносоциалистически компромис, тъкмо обратното. Ще кажа следното: 
християнската Вяра е антирелигия. Фройд поне в това е „обективен съюзник” на 
християнството, макар и да не е успял да разсее религиите или мистиките на 
иманентизма. Мойсей и Богът на Мойсей може би са били за него сън или проек-
ция на племето. Но Авраам напуска своето племе. Авраам не е фройдист. Авраам 
е човек, живял в религиозна среда, където всичко е било „религиозно”: неговото 
семейство, неговият клан, неговият дом, неговите предци – и към когото е бил 
отправен един призив: ти ще напуснеш, ще напуснеш, ще напуснеш… Защо? За 
нищо… И ще отидеш… Къде? Никъде. Където Аз ти кажа… Едно такова абсо-
лютно, трагично, кърваво, болезнено изтръгване – да си спомним жертвата на 
Исаак, а по-късно и жертвата на Христос. Не мога да разкажа две хиляди години 
в две минути, но искам да кажа, че благодарение на това изтръгване, ние, които 
говорим днес, сме били родени, сме били създадени и че оттам е измъкната, из-
теглена нашата западна универсална рационалност до степен, че тя се е опъл-
чила срещу самия си произход, като го е изтласкала, прикрила и отрекла! Нещо, 
което ми позволи в заключението на моята книга Това, в което вярвам да заявя 
следното: абсолютният човек е бил установен и създаден, в най-пълния смисъл 
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на думата, от Авраам и в Авраам; той е бил изпълнен и осъществен чрез и във 
Христа: в жертвата на Христос, абсолютно сам и гол – ecce homo5. Възкресе-
нието Христово (без мумия, нито останки в гробницата), смъртта и Възкре-
сението са източниците на истинския живот, източници, а не примери, които 
могат да се пропагандират и съобщават като възможност и действителност 
на цялото човечество. Става дума за невидимо, но вече светоносно присъствие, 
което вдъхновява, от което тръгва и този възглас на свети Павел: „Няма вече 
иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всич-
ки вие едно сте в Христа Иисуса”6, но не в „преподавания Христос”, о, Босюе7, а 
във възвестения, и то по такъв начин, че да мога да кажа на атеиста хуманист: 
„Възправяш се срещу Бога, Човече. Ала Кой те направи човек?”

Превод от френски: Тони Николов

5	 „Ето	човекът”	(Иоан.	19:5)	–	думи,	с	които	Пилат	представя	Иисус	с	трънен	венец	и	багреница	пред	тълпа-
та.	–	Б.пр.
6	 Гал.	3:28.
7	 Жак-Бенин	Босюе	(1627–1704)	–	френски	богослов,	епископ,	прочут	проповедник.	–	Б.пр.
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Димитър Спасов

икуменизмът: произХод и 

разВитие през ХХ Век

От средата на XIX в. сред Протестантските църкви предимно в САЩ и Велико-
британия се заражда движение за обединение и по-тясно взаимодействие между 
различните християнски деноминации. В началото то се изразява в създаването 
на конфесионални съюзи и алианси. Така например през 1867 г. се свиква първата 
Ламбетска конференция на Англиканската общност, през 1881 г. се създава Све-
товният методистки съвет, през 1905 г. – Световният баптистки алианс, и т.н. 

През 1910 г. в Единбург се провежда Световна мисионерска конференция, която 
трябва да координира действията на различните деноминации при осъществява-
не на християнската мисия в Азия, Африка и Океания. Главните действащи лица 
на конференцията са основателят на YMCA (Международно младежко християн-
ско движение) Джон Мот (1865–1955) от Методистката църква и епископ Чарлз 
Брент (1862–1929) от Епископалната църква на Америка. Именно тогава за пръв 
път се използва терминът „икуменизъм” (от гр. οἰκουμένη, населен, обитаем 
свят) в съвременното му значение, като движение за по-добро взаимно разби-
ране и сътрудничество между християнските конфесии и бъдещо обединение. 
Няколко месеца по-късно по предложение на Епископалната църква на САЩ е съз-
дадена комисия, която трябва да подготви свикването на Световна конференция 
на тема „Вяра и църковно устройство”.

Православната църква също не остава встрани от набиращата скорост тен-
денция за по-интензивни междуцърковни отношения. Това се отнася с особена 
сила за Константинополската патриаршия, Еладската православна църква и Ру-
ската православна църква. На Поместния събор на РПЦ през 1917–1918 г. (пър-
вият в Русия от XVII в.) е подготвен специален документ, озаглавен „За съеди-
няването на християнските църкви пред лицето на надигащото се безбожие”. В 
него между другото се казва: „Свещеният Събор с радост наблюдава искрените 
стремежи на старокатолиците и англиканите за обединяване с Православната 
църква на основата на учението и Преданието на Древната вселенска църква. 
Той благославя труда и усилието на лицата, които се трудят за търсенето 

Димитър Спасов е завършил Философския факултет на СУ "Св. 
Климент Охридски". Член на редколегията на сп. „Християнство 
и култура” и редактор в интернет портала „Двери на Правос-
лавието”. Член на настоятелството на Енорийския център към 
храм „Покров Богородичен”, София.
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на пътища за съединяване с назованите дружески Църкви...”1. Предвижда се 
създаването на постоянно действаща комисия с филиали зад граница, която да 
проучи всички трудности и препятствия по пътя на съединяването на старока-
толиците и англиканите с Православната църква. За първи път в православния 
свят темата за обединението на християните намира място на толкова висок 
форум, какъвто е Събор на Църквата. Последвалите събития в Съветска Русия 
провалят осъществяването на замислените стъпки. 

През януари 1920 г. местоблюстителят на патриаршеския престол в Констан-
тинопол митрополит Доротей изпраща от името на Константинополската пат-
риаршия окръжно послание, адресирано до „всички християнски Църкви по целия 
свят”. В него се казва, че е „необходимо съживяването и усилването на любовта 
между Църквите, които не са си чужди една на друга, а родни и близки в Христа, 
„сънаследници, съставящи едно тяло и съпричастници на обещанието Божие в 
Христа Иисуса” (Еф. 3:6)2. Набелязани са и общи стъпки за преодоляване на вза-
имното недоверие и създаването на по-тесни контакти. Сред тях са приемане на 
общ календар за едновременно отбелязване на християнските празници, свикване 
на редовни богословски конференции и обсъждания, урегулиране на въпроса със 
смесените бракове, изпращане на младежи да се учат в други църковни институ-
ти, обективно изследване на богословските различия, обща филантропия и т.н.

От 12 до 20 август същата година в Женева се провежда Учредителна конфе-
ренция на движението „Вяра и църковно устройство”. В работата  активно 
участие взимат и представителите на Православните църкви на Константи-
нопол, Александрия, Русия, Сърбия, България, Румъния и Гърция. След края на кон-
ференцията всички участници се събират в руската църква в Женева, където 
участват в тържествената литургия за празника Преображение. Проповед за 
необходимостта от единство между християните произнася митрополит Гер-
ман (Константинополска патриаршия), председателят на конференцията епис-
коп Чарлз Брент пък произнася емоционално слово за божествената красота 
на православното богослужение и за ценността на православното участие в 
икуменическото движение.

През юли 1923 г. в продължение на окръжното послание на митрополит Доротей 
е свикан така нареченият Всеправославен събор. В работата му взимат учас-
тие представители на пет поместни църкви: Константинополската, Еладската, 
Кипърската, Румънската и Сръбската, като основната тема е календарната 
реформа. На Събора е разгледано предложението на сръбския математик Милу-
тин Миланкович за новоюлиански или поправен юлиански календар, който на прак-
тика няма да се различава от григорианския до 2800 г. На следващата година 
Еладската, Константинополската, Румънската, Кипърската и Полската църква 
приемат новоюлианския календар. 

Освен организацията „Вяра и църковно устройство”, като друг основен участ-
ник в икуменическия диалог се оформя движението „Живот и дейност”. През 

1	 Православие	и	экуменизм.	Документы	и	материалы	1902–1998.	М.,	1998,	с.	66.
2	 Пак	там.,	с.	69.
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1925 г. в Стокхолм се провежда неговата учредителна конференция, в която 
участват над 700 делегати от цял свят: англикани, лутерани, презвитериани, 
православни. Организацията си поставя за цел да даде християнска оценка на 
икономическото, социалното и нравственото състояние на обществото, както 
и да работи за предотвратяването на нова световна война. Православната 
делегация е водена от Александрийския патриарх Фотий. Католическата църква 
не изпраща свои представители. 

Прави впечатление, че православното участие в ранните форми на икумени-
ческото движение е емоционално възторжено и таи големи очаквания, че пра-
вославното свидетелство на тези международни форуми, протичащи в дух на 
братолюбие и взаимно уважение, ще доведе до обръщане към православието на 
всички, които с чисто сърце търсят неповредената Христова вяра. Дори Сино-
дът на Руската задгранична църква, която от самото начало е с резерви към 
икуменическото движение и масонския произход на някои от лидерите му, създава 
Постоянна комисия за възсъединяване на Англиканската църква с православието. 

С големи очаквания и висок емоционален градус протича Първата международна 
конференция на „Вяра и църковно устройство”, провела се през август 1927 г. 
в Лозана. Участват над 400 делегати от 59 страни от целия свят. Представе-
ни са всички основни протестантски деноминации, православните участници са 
22, сред тях и представителите на Българската православна църква митрополит 
Стефан (Софийски) и преподавателите в Духовната академия проф. Глубоковски 
и проф. о. Ст. Цанков. Католическата църква не изпраща свои представители. 
Конференцията си поставя за цел обсъждането на догматичните сходства и от-
лики между участниците, като примиряването на различните гледни точки не е 
на дневен ред. Ето как описва атмосферата на събитието един от участниците, 
проф. Н. Арсениев: „Внимателно и задълбочено отношение, търпимост един към 
друг, уважение към чуждия религиозен опит... Цареше атмосфера на братско дове-
рие. „Бъдете един към други нежни с братска любов; преваряйте се в почет един 
към други” – тези думи на апостола се усещаха като основен фон на взаимните 
отношения”3. Лозанската конференция се превръща във важна крачка към сближа-
ване на различните протестантски деноминации, давайки им тласък към търсене 
на църковна идентичност. Конференцията е важен опит и за православните учас-
тници. В качеството им на малцинствена група, попаднала в един протестантски 
по своя замисъл и природа проект, те са принудени в много тясно взаимодействие 
да изработват и отстояват обща позиция, често пъти загърбвайки стари спо-
рове и конфликти. Всички православни участници излизат с обща декларация, в 
която, отчитайки важността на сближаването и сътрудничеството между хрис-
тияните, заявяват, че външното единение може да се постигне само там, където 
има обща вяра и изповядване на Древната църква от Седемте вселенски събора. 
Православните участници излагат отказа си да гласуват предложените доклади, 
с изключение на първия, посветен на обръщането на Църквата към света. Дру-
гите два доклада – „За природата на Църквата” и „За общото изповядване на 
вярата в Църквата” – са оценени като противоречащи на учението на Православ-
ната църква, създадени по пътя на механичния компромис и в търсене на външно 

3	 Пак	там.,	с.	82.
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и нетрайно единство. Под председателството на митр. Стефан се провеждат 
няколко работни заседания, посветени на гоненията срещу Руската православна 
църква и помощта, която могат да  окажат другите християнски Църкви.

През 1937 г. се провеждат две важни международни конференции. В Единбург се 
събират делегатите на „Вяра и църковно устройство”, а в Оксфорд – на „Живот 
и дейност”, като целта е да се подготви създаването на една международна 
организация, която да координира и ръководи икуменическото движение. Пра-
вославната църква е представена от 50 участници, сред които се открояват 
имената на митроп. Евлогий, о. Г. Флоровски, о. С. Булгаков, о. В. Зенковски, проф. 
В. Карташов, проф. В. Вишеславцев и др. Сред делегатите е представител и 
на Руската православна църква зад граница еп. Серафим (Ляде). Православните 
участници активно участват в дискусиите и работните срещи, но се въздър-
жат от гласуване на общия доклад и декларацията. В средите на Задграничната 
църква се разгаря остра дискусия „за” и „против” участието в икуменическото 
движение, като споровете се водят около това коя е по-голямата опасност – 
изпадането в съблазън или отказът от мисионерска работа и от изповядването 
на православната вяра. В крайна сметка Синодът на РПЦЗ забранява на своите 
членове да участват в икуменически прояви, като при специално благословение 
се разрешава присъствие на подобни форуми с цел „безкомпромисно разясняване 
на учението на Православната църква”. Оттук насетне позицията на РПЦЗ към 
икуменическото движение само се втвърдява.

На следващата година в Утрехт, Холандия, се събират представителите на 
„Вяра и църковно устройство”, „Живот и дейност” и на създаденото през 1914 
г. движение, наречено „Световен алианс за подкрепа на международната дружба 
посредством Църквите”. Трите организации решават да обединят дейността 
си и учредяват „Предварителен комитет на Световния съвет на Църквите в 
процес на подготовка”. За генерален секретар на новата структура е избран 
д-р В. А. Висерт Хофт от Холандия. Учредителната асамблея е насрочена за 
август 1941 г.

Не след дълго започва Втората световна война, която забавя с близо 10 години 
появата на новата структура. След края на войната икуменическото движение 
е принудено да се съобразява освен с многобройните различия и открити про-
тиворечия между участващите структури, и с една нова реалност – издигането 
на Желязната завеса и блоковото противопоставяне. 

На 8 юли 1948 г. в Москва е свикано Съвещание на главите и представителите на 
поместните Православни църкви, посветено на честването на 500-годишнината 
на автокефалията на РПЦ. Организирано с подкрепата на съветската държава, 
това Съвещание трябвало да демонстрира консолидацията на Поместните пра-
вославни църкви около Москва. Поставена била неизпълнимата задача събитието 
да се превърне в Събор и на него Московската патриаршия да получи статут на 
вселенски престол4. Заявените цели срещат острата съпротива на Константи-

4	 Повече	по	 този	въпрос	виж	в:	Международната дейност на Руската православна църква в условията на 
студената война,	Н.	А.	Белякова	,	А.	Л.	Беглов,	сп.	Християнство и култура,	бр.	66,	2011.
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нополската патриаршия и останалите гръкоезични поместни църкви. Йерусалим-
ската и Кипърската църкви не изпращат изобщо свои делегации, а Константи-
нополската патриаршия, Еладската, Антиохийската и Александрийската църкви 
изпращат само представители. Една от основните теми, обсъждани на Съвеща-
нието, е отношението към икуменизма и изработването на официален отговор по 
повод поканата за участие в Първата асамблея на новоучредения Световен съвет 
на Църквите. Много остър доклад срещу икуменическото движение и участието 
на православните в него изнася архиеп. Серафим (Соболев). Съвещанието приема 
резолюция, озаглавена „Икуменическото движение и Църквата”. В нея се открояв-
ат две заплахи пред Православната църква – Римокатолическата църква, която 
използва силните на деня и извършва униатска пропаганда, и протестантството, 
което желае да привлече Православните църкви в своята борба срещу папизма. 
След като отбелязва, че за последните 10 години икуменическото движение е за-
гърбило догматическите и вероучителни въпроси за сметка на политическите и 
социалните теми и е занижило критериите за членство единствено до изповяд-
ването на Иисус Христос за Господ, Съвещанието уведомява Световния съвет на 
Църквите, че нито една от участващите в Съвещанието Православни църкви няма 
да участва в работата на Първата асамблея на ССЦ. Руската православна църква 
зад граница не получава официална покана и също не изпраща свои представители.

През август 1948 г. в Амстердам се провежда Първата асамблея на Световния 
съвет на църквите, която конституира новата организация. В работата на 
Асамблеята участват 351 делегати, представители на 147 църковни общности 
от 44 държави. От православна страна участие взимат единствено Константи-
нополската патриаршия и Еладската православна църква. Католическата църква 
не изпраща свои представители. Сред православните участници се открояват 
имената на митр. Герман Тиатирски, о. Георгий Флоровски, о. Ал. Шмеман, Георгий 
Ходр. Асамблеята избира д-р Висерт Хофт за генерален секретар на организа-
цията, а Джон Мот – за почетен президент, и приема резолюцията „За пълномо-
щията на Съвета”. За седалище на организацията е избрана Женева.

Основополагащи въпроси за характера на организацията и за последствията за 
Църквите от членството им в ССЦ обаче остават без отговор. Опит в тази 
посока е така наречената Торонтска декларация, приета през 1950 г. в Торон-
то, Канада. В документа, озаглавен „Църквата, Църквите и Световният съвет 
на Църквите”, се подчертава, че ССЦ няма аналог в историята на междуцър-
ковните отношения и това създава известни трудности, към които се добавя 
и проблемът с прецизното дефиниране на това що е Църква, нещо, което се 
въздържат да сторят и много от членуващите Църкви. Декларацията изброява 
какво не е ССЦ: не е мета-Църква, не е световна Църква, не е Una Sanсta, за 
която говори Символът на вярата, и т.н. ССЦ не възприема една-единствена 
доминираща църковна концепция, но в същото време членуващите не признават 
с факта на своето членство собствената си църковна концепция за относител-
на. Също така членството не означава приемането на една доктрина за обе-
динение (доктрината за единството на Невидимата Църква, която не съвпада 
със земните граници на различните Църкви). Следва изброяване на 8 принципа, 
върху които е изградена организацията, сред които: Христос е Глава на мис-
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тичното Тяло; съгласно Новия завет Христовата Църква е Една; членството в 
Христовата църква е по-всеобхватно от членството в собствената Църква; 
Църквите членки признават в другите Църкви наличието на елементи от ис-
тинната Църква, въпреки че членството не означава, че всяка Църква трябва 
да признае другите Църкви, членуващи в Съвета, за Църкви в пълния смисъл на 
думата. Декларацията е съставена с активното участие и под редакцията на 
православните участници митр. Герман Тиатирски, о. Георгий Флоровски, проф. 
Аливизатос. Торонтската декларация се превръща в един от основните доку-
менти на икуменическото движение през XX в.

През 1952 г. Константинополският патриарх Атинагор изпраща до всички по-
местни Православни църкви призив да влязат в ССЦ, защото „наш дълг е да 
споделим с нашите неправославни братя богатството на нашата вяра, бого-
служение и устав, и нашия духовен и аскетичен опит...”5. Константинополската 
патриаршия налага и известни ограничения пред православното участие. Така 
например Православната църква не бива да участва в работата на комисията 
„Вяра и устройство”, а православната вяра трябва да се представя от специ-
ално написани за целта текстове. Също така се забранява съвместното съслу-
жение с неправославни.

В разгара на студената война, през 1954 г., в Еванстон (САЩ) се провежда Вто-
рата асамблея на ССЦ, на която присъства и американският президент Дуайт 
Айзенхауер. За пръв път на международен форум комунизмът е подложен на кри-
тика от християнска позиция. Православните участници приемат декларация, в 
която заявяват: „От православна гледна точка възстановяването на единство-
то на Църквата, явяващо се цел на ССЦ, може да бъде постигнато единствено 
на основата на цялостното вероучение на древната неразделена Църква без 
каквито и да е съкращения и изменения... В името на обединението всички учас-
тници в икуменическото движение трябва да приемат всички догмати, устано-
вени от Вселенските събори, и цялостното учение на първоначалната Църква”6.

През юни 1958 г. Съветският съюз взима реванш на международната сцена, като 
активно участва чрез Руската православна църква в учредяването в Прага на 
„Християнска мирна конференция”7. В работата на първата конференция участ-
ват 45 делегати от 9 държави. Основните теми на дискусиите са разоръжа-
ването и неупотребата на атомни оръжия. Движението придобива статут на 
консултативен орган към Съвета по икономически и социални въпроси към ООН, 
бързо набира скорост и на Втория конгрес на организацията, провел се отново 
в Прага през 1964 г., участват вече над 750 делегати от цял свят. След края 
на Студената война значението и вътрешната динамика на организацията зна-
чително отслабват. 

5 The Contribution of Eastern Orthodoxy to the Ecumenical Movement. The Orthodox Church in the Ecumenical 
Movement:	Documents	and	Statements	1902-1975.	The	World	Council	of	Churches,	Geneva,	1978.	p.	216.
6	 Macris,	 George	 P.	 The Orthodox Church and the Ecumenical Movement During the Period 1920–1969.	 St.	
Nectarios	Press,	1986.	p.	10.
7	 Виж	по-подробно	по	въпроса	в:	Дилемите на икуменизма през Студената война,	М.	Методиев,	Християнство 
и култура,	бр.	67,	2011.
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През 1959 г. е учредена още една икуменическа организация – „Конференция на 
европейските Църкви”, в чиято работа взимат участие и представителите 
на Православните църкви от Източна Европа. Преобладаващата нагласа сред 
тяхната йерархия е да се включат в икуменическото движение. През 1960 г. за 
председател на Отдела за външноцърковни отношения към РПЦ е назначен еп. 
Никодим (Ротов), който се превръща в основна фигура в диалога между Право-
славната църква и икуменическото движение, както и в диалога между Католи-
ческата и Православната църква. През 1961 г. РПЦ подава молба за членство 
в ССЦ, а малко по-късно примерът  е последван и от останалите поместни 
Православни църкви, участвали в московското съвещание през 1948 г. 

На третата асамблея на ССЦ в Делхи (Индия), състояла се през 1961 г., за 
членове на организацията са приети Руската, Българската, Полската и Румън-
ската православни църкви (Сръбската православна църква става член на ССЦ 
през 1965 г., а Чешката православна църква – през 1966 г.). Това решение не е 
прието еднозначно както в самата организация, където се изказват опасения, 
че ССЦ ще се използва за разпалване на политическо противопоставяне, така и 
в самите Православни църкви, където сред вярващите има традиционно недове-
рие към икуменическото движение. На Асамблеята в Делхи е приет и Първи член 
от Устава на ССЦ, или така нареченият базис на организацията, който гласи: 
„Световният съвет на Църквите е общност от Църкви, които изповядват Иисус 
Христос като Бог и Спасител съгласно Свещеното писание и поради това тър-
сят съвместното изпълнение на общото им призвание за слава на единия Бог, 
Отец, Син и Свети Дух”.

Успоредно със задълбочаването на икуменическото сътрудничество Православ-
ните църкви развиват и отношенията си с Католическата църква, като инициа-
тивата тук принадлежи основно на Константинополската патриаршия и на РПЦ. 
През октомври 1962 г. на Второто всеправославно съвещание, провело се на 
о. Родос, се взима решение за започване на богословски диалог с Католическата 
църква. След решение на Президиума на ЦК на КПСС да се изпрати наблюда-
тел на Втория ватикански събор (1962–1965) Московската патриаршия променя 
първоначално негативното си решение и изпраща о. В. Боровой. Решението от 
о. Родос поставя началото на регулярни пленарни сесии, в които участват воде-
щи католически и православни богослови, като последната, XI сесия, се състоя 
през 2009 г. на о. Кипър. Основните дискутирани теми са свързани с различното 
тълкуване на папския примат от страна на католици и православни.

През 1964 г. в Йерусалим се провежда историческата среща на Вселенския па-
триарх Атинагор с папа Павел VI. В съвместна декларация двамата заявяват, че 
срещата им е осъществяване на Христовата заповед да се прощава „седемде-
сет пъти по седем”. Не закъсняват негативните реакции от страна на архиеп. 
Хризостом (глава на Еладската православна църква) и монашеската общност 
на Света гора срещу „проуниатските действия на Вселенския патриарх”. Про-
вежданата политика на откритост и сближаване логично води до събитието от 
7 декември 1965 г., когато патриарх Атинагор в Истанбул и папа Павел VI в Рим 
едновременно снемат взаимните анатеми, произнесени през 1054 г. от патриарх 
Михаил Керуларий и папския легат кардинал Хумберт.
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Православните църкви от Източна Европа, членуващи в ССЦ, приемат да играят 
една доста сложна игра: от една страна, да свидетелстват за православното 
учение сред инославни, като задълбочават контактите си с тях, без обаче да се 
отказват от еклесиологическото си учение за Православната църква като Една, 
Света, Съборна и Апостолска Църква; от друга страна, са принудени да участ-
ват в политически театър, изпълнявайки поръчения на комунистическите власти. 
Фрапантен пример за казаното е писмото на руския патриарх Алексий I от 14 
септември 1968 г., адресирано до председателя на ЦК на ССЦ по повод деклара-
ция на икуменическата организация, осъждаща интервенцията в Чехословакия. В 
писмото на патриарха се казва, че интервенцията на войските на Варшавския 
договор е проява на дружба и солидарност и цели защитата на социализма и 
независимостта на Чехословакия, като се изказва съжаление за направеното от 
ССЦ заявление8. 

Православните църкви и ССЦ сключват един труден брак по сметка, в който 
всяка от страните е принудена да прави все по-трудно защитими компромиси. 
ССЦ се нуждае от Православните църкви, за да легитимира вселенските из-
мерения на случващата се среща, както и за да надрасне протестантската 
платформа на организацията. За Православните църкви участието в ССЦ през 
годините на комунизма е важна възможност за международни контакти, за пра-
вославна мисия и не на последно място, възможност за задълбочаване на меж-
дуправославните контакти. Не е за подценяване и безкористната финансовата 
подкрепа, която Православните църкви получават за финансиране предимно на 
социални, образователни и мисионерски проекти в своите страни. С годините 
обаче патосът на православните участници в икуменическото движение от 20-
те и 30-те години на миналия век е подменен от усвоени протоколни хватки, 
сложна църковна дипломация, в която превес взимат човешки, твърде човешки 
цели и една наслагваща се умора от липса на видим напредък в сферата на ве-
роучителните истини. 

През 80-те и 90-те години на миналия век много от традиционните протес-
тантски деноминации най-вече от Северна Европа и САЩ тръгват по посока 
на безкритична секуларизация на своето учение и размиват и обезсмислят ек-
лесиологичните граници на своите църковни структури. Стъпки в тази посока 
са ръкоположенията на жени (в англиканството, лутеранството, реформираните 
църкви), признаването на хомосексуалните бракове и благославянето им, ръко-
полагането на хомосексуалисти, одобряването на евтаназията. Допълнителен 
колорит внася участието в ССЦ на феминистки структури, които освен гореиз-
броените инициативи, подкрепят и т.н. инклузивни преводи на Библията, в които 
традиционният превод се изчиства от „сексистко”, расово и хомофобско звучене. 

Тенденциите за крайна либерализация, осветскостяване и безкритичен синкре-
тизъм в дейността на ССЦ се проявяват особен силно по време на Шестата 
асамблея на организацията във Ванкувър (1983 г.) и на Седмата асамблея в 
Канбера (1991 г.). Православните участници приемат след Асамблеята в Канбе-
ра общо заявление, в което изразяват съжалението си от загубата на фокус в 

8	 Журнал	Московской	Патриархии.	1968.	№10.	с.	1–2.
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работата на организацията и съжаляват за отказа от библейски обосновано 

разбиране на понятия като Триединен Бог, спасение, Църква и др. Критикува се 

мисленето на Евхаристията като начин за постигане на механично единство, а 

не като най-висш израз на вече постигнато единство. На критика е подложен 

и квотният принцип в организацията на работата, както и използваният ме-

тод за постигане на компромис и съглашение чрез търсене на допирни точки. 

Православните участници накрая предупреждават, че е възможно да напуснат 

икуменическото движение.

През 1998 г. БПЦ и Грузинската православна църква напускат ССЦ и КЕЦ, като 

постъпката им не е съгласувана с другите православни участници и не е послед-

вана от други поместни църкви.

Първото впечатление, казват, е най-вярно. Ето защо си струва да си припомним 

спомените на о. Ал. Шмеман от неговия „икуменически прощъпулник” по време 

на Първата асамблея на ССЦ в Амстердам през 1948 г. Шмеман разказва, че по 

време на регистрацията си за участие се срещнал с един от видните дейци 

на икуменизма, който много дружелюбно и с видимото желание да му достави 

удоволствие го информирал, че православните делегати ще бъдат разположени 

в най-дясната част на залата, заедно с представителите на „високите църкви” 

на Запада – като шведските лутерани, старокатолиците и полските „национали-

сти”. Отговорът на въпроса кой е взел подобно решение простодушно отразил 

еклесиологичния замисъл на конференцията, чиято основна тема трябвало да 

стане дихотомията между „хоризонталната” и „вертикалната” идея за Църква. 

„За моя събеседник – пише Шмеман – беше съвършено очевидно, че православи-

ето принадлежи към „хоризонталния” тип. На свой ред аз полушеговито отбе-

лязах, че откакто изучавам православно богословие, никога досега не съм се 

сблъсквал с подобна класификация и ако трябваше да избирам, то не подозирайки 

за съществуването , бих се озовал в крайно „лявата” част на залата, до ква-

керите, чийто интерес към Светия Дух ги доближава до православните...

Характерна особеност на православното участие в икуменическото движение и 

срещата (след векове почти пълна взаимна изолация) на Изтока със Запада се 

състои в това, че на православните не им оставиха избор; в това, че от само-

то начало им определиха не просто тези, а не онези столове, но им определиха 

конкретно място, роля и функция в рамките на икуменическото движение. Това 

„определяне” се основаваше на западни богословски и еклесиологически пред-

поставки и категории и издаваше чисто западния произход на икуменическата 

идея... Така, незабелязано за нас самите, се оказахме в плен на чисто западни 

дихотомии: „католици–протестанти”, „хоризонтала–вертикала”, „авторитет–

свобода”, „йерархичен–конгрегационен”, и станахме представители и носители 

на възгледи и позиции, които самите ние едва-едва можехме да признаем за свои 

и които на практика са дълбоко чужди на нашето Предание”9.

9 That East and West may yet meet	в	кн.:	Against	the	World	for	the	World:	The	Hartford	appeal	and	the	future	of	
American	Religion,	Ed.	by	P.	L.	Berger	and	R.	J.	Neuhaus,	The	Seabury	Press,	N.	Y.,	1976
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Момчил Методиев, дфн, е автор на книгите Между вя-
рата и компромиса. Българската православна църква и 
комунистическата държава, 1944–1989 (2010) и Машина 
за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в ко-
мунистическата държава (2008). Участва в български и 
международни проекти, свързани с изследване на кому-
нистическото минало, работил е по Проекта за исто-
рия на Студената война на Института „Удроу Уилсън” 
във Вашингтон, САЩ.

Момчил Методиев 

дилемите на икуменизма 

през студената Война 

Оставайки слепи за същността на Съветския съюз и на неговите са-
телити, за режима в тези страни, вие се оставихте да бъдете заблу-
дени от тях и им позволихте да манипулират собствените си народи и 
народите на другите страни … Опитът ви да работите за намаляване 
на напрежението между Изтока и Запада беше основан на грешни пред-
поставки – този опит беше вреден, защото се отнасяше благосклонно 
към един неморален режим и така допринесе за удължаването на него-
вия живот.

Това е откъс от писмо на група чешки християни, изпратено през 1992 г. до Гене-
ралната асамблея на Конференцията на европейските църкви1. Писмото изказва 
съмнение във възможността за реформиране на организацията, а делегатите на 
асамблеята са призовани да гласуват за саморазпускането на Конференцията. 
Написано в бурните години на рухване на комунистическите режими в Източна 
Европа, писмото обобщава упреците към икуменическото движение, които съ-
ществуват още в годините на Студената война. То предава и усещането на 
християните от Източна Европа, че в годините на комунизма не са били подкре-
пени от своите събратя от другата страна на Желязната завеса. 

Съществува и друга гледна точка. Според нея икуменическите организации са 
толерирали членството на Църквите от Източна Европа със съзнанието, че 

1	 Цит.	по:	Arnold.	John.	A Day of Reckoning and a Message of Reconciliation.	In:	Religion,	State	and	Society,	vol.	
21,	N	3-4,	1993
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така поддържат тяхната видимост и подпомагат оцеляването им. Не са се 

осмелявали да заемат критична позиция срещу режимите на Изток, защото са 

се опасявали да не предизвикат нова репресивна вълна срещу християните там. 

От тази гледна точка Световният съвет на църквите е представян като един 

от малкото открити мостове между Изтока и Запада, като място за равнопра-

вен диалог и изява на участващите страни. 

Тези две позиции остават непримирими и днес, като втората продължава ак-

тивно да бъде защитавана от Световния съвет на църквите. Доколко основа-

телни са обвиненията на чешките християни? Възможен ли е бил истинският 

икуменически диалог в условията на Студената война? Можели ли са въобще 

християните от Запад да защитят своите събратя на Изток? Отговор на тези 

въпроси може да се даде, като се проследят някои от критичните моменти от 

историята на икуменизма в епохата на Студената война2.

Световният съвет на църквите и началото на Студената 

война 

Идеологическите противоречия започват да оказват влияние върху икуменичес-

ките отношения веднага след края на Втората световна война. Тогава и двете 

спорещи страни започват да кроят планове как могат да използват христи-

янството и Църквите в своята пропаганда. Но докато Великобритания и САЩ 

поставят християнството и неговите ценности в сърцевината на западната 

цивилизация, която трябва да бъде защитена от комунистическата заплаха, 

Съветският съюз и неговите сателити разчитат на административна ловкост, 

за да се наложат в междуцърковните отношения. 

Още в края на Втората световна война Великобритания започва да изпитва се-

риозни опасения от опитите на Съветския съюз да използва Църквата в своите 

политически планове. Телеграма на Форин Офис до британските посолства от 

1945 г. предупреждава за нарастващия „панславизъм” в съветската доктрина, 

както и за съвпадението на интересите на съветската държава и Руската пра-

вославна църква. Израз на това съвпадение са опитите за сближение с другите 

славянски държави и техните Църкви и за помирение с руските емигрантски 

православни общности. 

В отговор на тези опасения, веднага след края на войната Великобритания, САЩ 

и Ватикана се опитват да създадат универсална доктрина за защита на запад-

ните ценности, която акцентира върху демокрацията и християнството, като 

2	 При	написването	на	статията	са	използвани	доклади,	представени	на	Международната	конференция	Све-
товната християнска общност и Студената война,	проведена	в	Братислава,	5–8	септември	2011	г.	На	конфе-
ренцията	бяха	представени	и	двете	гледни	точки	към	поставения	проблем,	като	бяха	цитирани	примери	както	
от	Западна,	така	и	от	Източна	Европа.	
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основополагащи ценности на Западния свят3. Израз на тази идея са решенията 
от Ламбетската конференция през 1948 г., които осъждат комунизма като на-
пълно противоречащ на християнството. Решенията са взети по инициатива на 
Кентърбърийския архиепископ Джефри Фишер, а в едно от тях се казва: 

Конференцията (…) заявява, че марксисткият комунизъм противоречи 
на християнската вяра и практика, тъй като той отрича съществу-
ването на Бога, откровението и бъдещия живот, той третира от-
делния човек като средство, а не като цел; той насърчава класовата 
борба, той приема моралния закон не като абсолютна необходимост, а 
като подчинен на нуждите на държавата (…) Църквата носи особената 
отговорност да се противопостави на марксистката комунистическа 
теория чрез ясно учение и чрез пример за наличието на по-добър път, 
тъй като Църквата, винаги и навсякъде, трябва да бъде безстрашен 
свидетел срещу политическата, социалната и икономическата неспра-
ведливост4.

От другата страна – в Съветския съюз, в годините веднага след Втората 
световна война също се градят сложни схеми как Православните църкви да 
бъдат въвлечени в битката срещу западните държави. Както е известно, вед-
нага след края на Втората световна война Сталин поставя пред Московската 
патриаршия трудно осъществимата задача да свика Всеправославен събор, на 
който статутът на Москва да бъде изравнен с този на Константинопол, а след 
това всички православни църкви да се обединят около антизападната позиция 
на Москва, като по този начин се създаде т.нар. православен Ватикан5. Ключово 
място в тази схема заема съгласието на Константинополската патриаршия, 
чиято позиция е следвана и от другите традиционни гръцки катедри. Западните 
сили също са добре запознати с тези идеи на Москва, което им дава възмож-
ност да спечелят първия църковен конфликт в епохата на Студената война, 
като успяват да си осигурят подкрепата на Константинополската патриаршия. 
Успехът е затвърден с избора през ноември 1948 г. за нов Вселенски патриарх 
на дотогавашния американски митрополит на Вселенската патриаршия Атина-
гор, известен като поддръжник на борбата срещу комунистическата заплаха. 
Американската подкрепа не само не е прикривана, а е дори подчертана, като 
новият патриарх пристига в Истанбул на борда на самолета на американския 
президент. Това е повод в следващите години както Съветския съюз, така и 
българските специални служби трайно да квалифицират Атинагор като агент 
на американското разузнаване и като оръдие на американската политика. 

3	 За	значението	на	Великобритания	в	създаването	на	тази	доктрина,	както	и	за	действията	на	британската	и	
американската	дипломация	в	областта	на	църковната	политика	виж:	Kirby,	Dianne.	The Church of England and 
the Early Cold War,	Доклад,	представен	на	Международната	конференция	Световната християнска общност и 
Студената война,	Братислава,	5–8	септември	2011	г.;	също:	Kirby,	Dianne Harry Truman’s Religious Legacy: The 
Holy Alliance, Containment and the Cold War.	In:	Religion	and	the	Cold	War.	Edited	by	Dianne	Kirby,	Palgrave	Mac-
millan,	2003,	pp.	77–103.
4	 Решение	№	25	на	Ламбетската	конференция	от	1948	г.	Публикувано	на:	http://www.lambethconference.
org/resolutions/1948/1948-25.cfm 
5	 Литературата	по	въпроса	е	многобройна.	Виж	напр.	Белякова,	Н.,	Беглов	А.	Руската православна църква и 
Студената война.	В:	Християнство	и	култура,	бр.	66,	2011	г.	
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Отказът на Константинопол да подкрепи кроежите на Москва е в основата на 
неуспеха за създаване на православен Ватикан. Това предопределя и решението, 
взето на Московското съвещание от 1948 г. (свикано след провала на замисъла 
това да бъде Всеправославен събор), православните църкви от Източна Европа 
да отклонят поканата за участие в учредителната конференция на Световния 
съвет на църквите. След това Православната църква губи значение в полити-
ческите схеми на Сталин, което води до връщане към репресивната политика 
отпреди войната. Този политически завой е последван и от другите правител-
ства в Източна Европа. В новата ситуация старите икуменически дейци както 
в България, така и в цяла Източна Европа стават неудобни и са възпирани от 
участие в икуменическите срещи. 

Учредителната асамблея на Световния съвет на църквите (ССЦ) през 1948 г. 
потвърждава привързаността на икуменическите структури към западните цен-
ности, въпреки че приетото на нея становище относно нарастващите идеоло-
гически противоречия е напълно балансирано. В декларацията на асамблеята се 
казва, че „днес най-голямата заплаха за световния мир произтича от разделяне-
то на света на два взаимно противостоящи си и антагонистични блока… На-
ционалните противоречия днес са подменени от сблъсъка между икономическите 
и политически системи… Християнската църква трябва да отхвърли както иде-
ологията на комунизма, така и безконтролния капитализъм, и трябва ясно да по-
каже, че тези две крайности не са единствените съществуващи алтернативи”6. 
Изявлението съответства на стремежа на основателите на Световния съвет 
на църквите организацията да бъде нещо като църковна Организация на обеди-
нените нации, в която всички Църкви, независимо от изповеданието и държава-
та, да имат право на глас. 

Въпреки тази твърде балансирана декларация първият етап от сблъсъка между 
Изтока и Запада в областта на междуцърковните отношения е спечелен от За-
пада. Създадената в този период концепция, според която комунизмът предста-
влява заплаха за християнските ценности, продължава да бъде валидна до края 
на Студената война. Тя е подкрепена и от Ватикана, въпреки че Католическата 
църква отказва да се включи в организираното икуменическо движение, което 
си остава място за диалог основно между православни и протестанти. Но тази 
декларация отразява наличието на различни визии за развитието на ССЦ, кое-
то дава възможност в историческа перспектива Съветският съюз и неговите 
сателити да се включат активно в икуменическите организации и дори да се 
опитат да се наложат върху тях. 

Християнската мирна конференция 

Вторият етап от пропагандната война е спечелен от Съветския съюз. Това 
става с помощта на един богослов, който е искрено убеден, че християнство-
то и комунизмът не само не си противоречат, но и взаимно се допълват. Той 
не само защитава и аргументира богословски това свое мнение, но успява да 

6	 Цитирано	по:	Kirby,	Dianne.	The	Church	of	England	and	the	Early	Cold	War.
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придаде автентичност на една от най-успешните пропагандни икуменически 
организации през първия етап от Студената война – Християнската мирна кон-
ференция. Това е чешкият евангелист Йозеф Хромадка, една от най-противоре-
чивите личности от този етап на икуменическото движение.

Роден през 1889 г., Хромадка си изгражда авторитета на богослов още пре-
ди Втората световна война. Върху неговите възгледи значително въздействие 
оказва неуспехът на западните страни да спрат възхода на нацизма, включи-
телно и сред германските протестанти. В периода 1938–1946 г. той препо-
дава богословие в Принстън, САЩ, а през 1947 г. се завръща в Чехословакия, 
където продължава да преподава в Университета в Прага. Международната му 
известност и влияние го превръщат в най-известния източноевропейски бого-
слов, който се стреми да примири комунизма и християнството и да формулира 
мястото и ролята, които християнската църква може да изпълнява в епохата 
на комунизма. Като представител на Евангелската църква на Чехия, Хромадка е 
допуснат да вземе участие в Учредителната асамблея на Световния съвет на 
църквите, където произнася една от ключовите речи, посветена на идеологи-
ческите противоречия на икуменическото движение в условията на Студената 
война. Там той заявява, че икуменизмът не може просто да игнорира съществу-
ването на комунизма и на Съветския съюз, а трябва да ги приеме като реална и 
съществуваща сила, доказала значимостта си в годините на Втората световна 
война. Според него Западният свят, доминиран от либерализма и капитализма, 
се е провалил в опитите си да възприе Хитлер. Всичко това, според Хромадка, 
превръща комунизма в заслужаваща доверие алтернатива7. 

Това мнение на Хромадка, което той защитава и в родната си Чехословакия, му 
навлича критиките на повечето чешки протестанти, които остават непримири-
ми противници на комунизма. Хромадка оценява тази позиция като политическа 
и богословска грешка, като признак за липса на упование в Божия промисъл в 
световната история. Въпреки тази негова позиция, в края на 40-те и началото 
на 50-те години той също е засегнат от забраната за участие в икуменичес-
кото движение. Настроенията срещу ССЦ стават особено силни през 1950 г., 
когато Централният комитет на организацията излиза с декларация в подкре-
па на американската интервенция в Корейската война. Властите принуждават 
Хромадка да отклони поканата за участие във втората Генерална асамблея на 
ССЦ, насрочена за 1954 г. в Евънстон, САЩ. Хромадка получава разрешение да 
участва единствено в международни инициативи, контролирани от комунисти-
ческите режими, като Световният съвет за мир. 

Смъртта на Сталин през 1953 г. дава възможност за известно смекчаване на 
политиката към църквите в Източна Европа (същата година умира и чехосло-
вашкият сталинистки лидер Клемент Готвалд). В резултат чешките и унгар-
ските протестанти получават разрешение да се завърнат в икуменическото 
движение, където трябва да отстояват пропагандната теза за опасността от 

7	 Цит.	по	Moree,	Peter.	Theology in the Struggle for Survival of the Church. Two theological statements of loyalty 
of Czech Protestant to the communist regime.	Доклад,	представен	на	Международната	конференция	Световната 
християнска общност и Студената война,	Братислава,	5–8	септември	2011	г.
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ядрена катастрофа, която може да бъде възпряна от широко движение в защита 
на мира, подкрепено от християнските църкви. Тази теза се превръща в един от 
най-големите пропагандни успехи на Изтока през 50-те и 60-те години, който 
значително укрепва позициите на техните Църкви в икуменическото движение. 

Непосредствено преди асамблеята в Евънстон през 1954 г. Синодът на чешката 
Евангелска църква излиза с един документ, чийто автор отново е Хромадка. В 
него се заявява, че отричането на комунизма с богословски аргументи е злоупо-
треба с теологията. В документа Хромадка прокарва и другата си теза, като 
заявява, че християните са били част от „старата политическа, икономическа 
и политическа структура, която е създала несправедливост, (…) а християн-
ството е изпаднало в плен на секуларните интереси, от които няма да успее да 
се освободи, преди да се освободи от оковите на капитализма”. Втората част 
на документа се обръща с призив към християните от Запада да признаят ви-
ната си за бедността и несправедливостта в света, както и да „вникнат във 
великия исторически процес, който протича в източноевропейските и азиат-
ските държави и особено сред тези нации, които се събуждат от колониалното 
потисничество…”. В заключение документът настоява Църквите от Западна 
Европа да престанат да търсят конфронтация с Църквите от Източна Европа 
и ги призовава към сътрудничество и контакти в името на постигане на мир на 
континента и в света. Както може да се очаква, властите се отнасят благо-
склонно към това послание – документът е преведен на английски и немски език 
и е разпространен сред посолствата на страната в чужбина8. 

Същата позиция защитават чешките и унгарските протестанти на Втората 
генерална асамблея на ССЦ в Евънстон. Участието им е внимателно подготвено 
и съгласувано след поредица от консултации, а техните представители на място 
дори са следени от агенти на специалните служби. На заседанието те отхвърлят 
обвиненията, че дейността на Църквите им е контролирана от правителствата 
на техните държави. Участието на тези две Църкви във Втората асамблея на 
ССЦ задава модела, по който в следващите години ще се развива участието на 
всички източноевропейски Църкви в икуменическото движение. Техните позиции 
ще бъдат внимателно съгласувани предварително, за да се осигури тяхното еди-
нодушие и единодействие. И те ще се изказват основно в подкрепа на разреша-
ването на социалните проблеми на християнските общности по света, с акцент 
върху необходимостта от установяване на мира, ограничаване на расизма и коло-
ниализма, в подкрепа на държавите и народите от т.нар. Трети свят.

Идеите на Хромадка намират институционално развитие през 1958 г., когато 
конгресите за мир, в които участват църквите от Източна Европа, прерастват 
в Християнска мирна конференция. За седалище на организацията е определена 
Прага, а за неин председател – самият Хромадка. Не е тайна за никого, че ор-
ганизацията е контролирана от Съветския съюз, но въпреки това защитавани-
те от нея идеи спомагат за изграждането на позитивен образ на Църквите и 
държавите от Източна Европа. Тези идеи намират добра почва и сред някои от 

8	 Пак	там.
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Църквите в Западна Европа, които се присъединяват към организацията. Тези 

успехи откриват пътя за присъединяването на Църквите от Източна Европа 

към Световния съвет на църквите. Това става на Третата генерална асамблея 

на ССЦ, проведена в Делхи през 1961 г. Между присъединилите се тогава са как-

то Руската, така и Българската православна църква. Две години по-рано, през 

1959 г., Руската православна църква е сред основателите и на Конференцията 

на европейските църкви (КЕЦ)9. 

Така в началото на 60-те години Църквите от Източна Европа се превръщат 

в пълноценни членове на икуменическото движение. Към този момент мнозина 

приемат идеите, защитавани от тези Църкви, като напълно искрена загриже-

ност за реални проблеми, а допускането, че техните участници в икуменически-

те срещи са контролирани от правителствата им е оставено на заден план. В 

този момент комунистическата система реално е доказала своята жизненост 

и е приета като реално съществуващ факт. Всички тези предпоставки аргумен-

тират тезата, изказвана на Запад, че ССЦ и другите икуменически структури 

може и трябва да бъдат отворен мост към Изтока и така да спомогнат за спа-

дането на напрежението в света. Към това може да се добави и желанието за 

повишаване на представителността на ССЦ чрез превръщането  в световна и 

влиятелна организация. Ясна е обаче и цената за тази представителност – за 

да може тя да бъде запазена, Църквите от Западна Европа трябва да се отка-

жат от критиките срещу Църквите на Изток. 

Един от първите, които осъзнават илюзорността на тези идеи, е самият Йозеф 

Хромадка. Като председател на ХМК в Прага той е свидетел на нахлуването 

на войските от Варшавския договор в Чехословакия след Пражката пролет от 

1968 г. Възмутен, той написва своя известен Меморандум като председател на 

Християнската мирна конференция, в който протестира срещу интервенцията 

и си подава оставката като лидер на организацията. До края на живота си през 

1969 г. той остава верен на идеите си, но и дълбоко разочарован от тяхното 

приложение10. Оставката му от ръководството на ХМК е удар, от който органи-

зацията никога не се възстановява. Оставката му е подкрепена от голяма част 

от представителите на Западна Европа, а в следващите години тя изпада и в 

хронична финансова криза. След 1968 г. ХМК се възприема изцяло като пропаганд-

но оръдие на комунистическите правителства, лишена от морален авторитет, 

макар да продължава формално да съществува и да е част от икуменическото 

движение до края на комунистическата система.

9	 Българската	православна	църква	се	присъединява	към	КЕЦ	през	1975	г.
10	 Идеите	на	Хромадка	продължават	да	оказват	влияние	и	на	следващото	поколение	чешки	богослови,	като	
някои	от	тях	се	присъединяват	към	дисидентското	движение	„Харта	77”.	Повече	за	живота	и	възгледите	на	Хро-
мадка	виж:	Trojan,	Jakub	S.	Hromadka and Aspects of Power in Our Civilisation,	In: Religion,	State	and	Society	Vol.	
21,	No.	2,	1993;	също:	Jindrich	Halama,	Jr.	Faith	and	History	–	Hromadka’s	Public	Theology.	In:	Religion	in	Eastern	
Europe,	XXIV,	5	(October,	2004).
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От конфронтация към признание 

Хромадка не е единственият богослов от Източна Европа, който се опитва да 
примири християнството с комунизма, но е вероятно единственият, в искре-
ността на чиито мотиви никой не се съмнява. Характерен пример за все по-
голямата безкритичност на икуменическите структури към представителите 
на Източния блок е примерът с двамата лидери на сравнително малобройната 
Унгарска лутеранска църква – Лайош Ордаш и Золтан Калди. След края на Втора-
та световна война Лайош Ордаш се налага като безспорен лидер на унгарските 
лутерани, но запазва критично отношение към новите власти в страната. По 
тази причина през 1948 г. той е арестуван и хвърлен в затвора, откъдето е 
освободен в началото на 50-те години и дори е възстановен като ръководител 
на унгарските лутерани. В тези години той се опитва да развива реалистична, 
но не и угодническа линия на поведение, която да гарантира оцеляването на 
Унгарската лутеранска църква в условията на комунизма. В същия период той е 
избран и за заместник-председател на Световната федерация на лутераните. 
Унгарската революция от 1956 г. е последвана от ново втвърдяване на полити-
ката срещу Църквите, което става причина през 1958 г. той да бъде отново 
арестуван и осъден. Под натиска на правителството той е освободен и от 
поста председател на Унгарската лутеранска църква, на който е избран Золтан 
Калди. Репресиите срещу Ордаш стават причина за международен скандал и 
предизвикват вълна от солидарност в негова подкрепа, а Световната федерация 
на лутераните отказва да го уволни като заместник-председател на организа-
цията. Новият лидер Золтан Калди е поставен в международна изолация, пример 
за която е срещата му през 1959 г. с председателя на Световната федерация на 
лутераните. На срещата е постигнат компромис, според който Ордаш ще про-
дължи да бъде смятан за заместник-председател на Световната федерация, но 
това няма да постави под съмнение членството в нея на унгарските лутерани. 

Случаят остава нерешен до смъртта на Ордаш през 1978 г., когато Калди по-
лучава възможност да се наложи като същински лидер на унгарските лутерани, 
включително на международната сцена. Позициите му са подсилени от подкре-
пата, която той получава от другите източноевропейски църкви в Световния 
съвет на църквите. В годините на т.нар. „разведряване” той дори се опитва да 
обоснове теоретично своята позиция, като развива своята „теология на диа-
коната”, в която се стреми да обоснове целите и служението, които Църквата 
може да изпълнява в условията на социализма. Въпреки че теорията му очевидно 
обслужва комунистическите власти и тяхната пропаганда, тя дори получава 
международно признание, като през 1975 г. той я представя на срещата на Све-
товната федерация на лутераните в Амстердам. 

Същинско международно признание Золтан Калди получава на срещата на Све-
товната федерация през 1984 г. Тя е проведена в Будапеща, което е едно от 
значимите икуменически събития, проведени от източната страна на Желязна-
та завеса. Двадесет години след конфликта заради статута на Лайош Ордаш 
лидерът на унгарските лутерани Золтан Калди е избран за председател на Све-
товната федерация. Всички участници в срещата почитат паметта на Лайош 
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Ордаш, като участват в заупокойна служба и се покланят на гроба му. В следва-
щите години Калди се опитва да помири съществуващите противоречия, като 
през 1985 г. в годишния си доклад пред Световната федерация заявява: 

Лутеранските църкви в Източна Европа живеят в общество, чиято со-
циална, икономическа и политическа система е изградена върху идеоло-
гическите основи на марксизма-ленинизма. Те живеят в този контекст 
вече 40 години. Те доказаха своята вяра, надежда и любов. Те успяха да 
останат верни на Христос в една атеистична среда. За тях беше ва-
жно да избегнат изолацията. Затова те трябваше да се изправят пред 
множество предизвикателства. Затова тези Църкви трябва не само да 
бъдат критикувани отвън, те трябва да бъдат и обичани11. 

Тези събития са символичен пример за еволюцията на Световната федерация 
на лутераните по отношение на идеологическото противопоставяне в 
годините на Студената война. В много по-голям мащаб сходна еволюция, 
макар и без толкова драматични примери, преживява цялото икуменическо 
движение и най-вече Световният съвет на църквите. След като са приети 
за пълноправни членове на икуменическото движение, представителите на 
Църквите от Източна Европа получават възможност да оказват влияние 
върху акцентите в неговата дейност. Активизирането на контактите е 
поощрено и от разведряването в международните отношения. Всичко това 
може да се опише като „нормализация” на икуменизма, настъпила през 70-
те и 80-те години. Основната цел на представителите на Източна Европа 
става задълбочаването на „хоризонталните” (т.е. на социалните) измерения 
в икуменическото движение, за сметка на „вертикалните” (т.е. богословските 
дискусии). Този подход е насърчен и от появата, развитието и популяризирането 
на „теологията на освобождението” в Латинска Америка, която защитава 
все по-голямата ангажираност на Църквите с тежките социални проблеми на 
епохата. Същевременно консолидираният вот на Църквите от Източна Европа 
ги превръща в подходящ обект за ухажване от страна на всички, които имат 
амбиции да развиват кариерата си в икуменическите структури. 

„В изпълнение на съвместния план с управление 05-КГБ…”

Как представителите на Църквите от Източна Европа успяват да манипулират 
решенията на икуменическите организации? Отговорът на този въпрос може да 
бъде открит единствено в архивите на тайните служби на комунистическите 
режими, в българския случай – на Държавна сигурност. Тези архиви дават нова 
перспектива към икуменическото движение, тъй като те не само потвърждават 
подозренията, че представителите на Църквите от Източна Европа са контро-
лирани от своите държави, но и значително задълбочават познанията за тех-
ните мотиви и цели. Действията им са водени изцяло от тайна власт, която 
няма нищо общо с църковните интереси. В тези архиви се говори единствено 

11	 Цит.	по	Koranyi,	Andras.	Church	Between	Socialist	Isolation	and	the	Global	Context	of	Cold	War	World.	From	the	
Historical	Perspective	of	the	Lutheran	Church	in	Hungary.	Доклад,	представен	на	Международната	конференция	
Световната християнска общност и Студената война,	Братислава,	5–8	септември	2011	г.



80

Икуменизъм

за „представителите на църквите от социалистическите страни”; те не пред-
полагат каквато и да било солидарност между отделните деноминации, които 
участват в икуменическото движение. Единодействието се търси и постига не 
по линия на деноминацията, а само по линия на идеологията. 

Това единство дава възможност на „представителите на църквите от социалис-
тическите страни” както да предотвратят поставянето на неудобни въпроси, 
така и да работят активно за решаването на определени, най-често кадрови въп-
роси. Единственият случай, при който Световният съвет на църквите се осме-
лява да критикува липсата на религиозна свобода в Съветския съюз и Източна 
Европа, е на Генералната асамблея на ССЦ в Найроби през 1975 г. Резултатът е, че 
на следващата година представителите на църквите от Източна Европа се съби-
рат на извънредно заседание в Будапеща, посветено на резултатите от Асамбле-
ята в Найроби, основният доклад на което е изнесен именно от Золтан Калди. За-
седанието завършва с приемането на съвместно писмо до Генералния секретар на 
ССЦ Филип Потър, в което се изказва неудовлетворение от отправените критики 
и индиректно се изказва заплахата, че ако те продължат, църквите от Източна 
Европа могат да преосмислят членството си в организацията. Случаят е раз-
решен положително през март 1977 г., когато отново в Будапеща те провеждат 
специално заседание с участието на Генералния секретар на ССЦ Филип Потър.

По-интересни са обаче документите от архива на българската Държавна си-
гурност, в които се говори как тези представители са влияели върху избора на 
ръководство на икуменическите организации. Показателна е например информа-
цията за това как е протекъл изборът на нов Генерален секретар на Световния 
съвет на църквите през 1984 г. В справка по този въпрос на Шесто управление 
от август 1984 г. се казва: 

В изпълнение на съвместния план с управление 05-КГБ12  по ССЦ, чрез 
агентите „Дамянов”, „Бойко” и „Лиляна” е придобита следната инфор-
мация за избора на нов генерален секретар:

Комисията по назначенията (…) провела две заседания… В края на 
първия тур се оформила тройката Ари Брауър (САЩ), Емилио Кастро 
(Уругвай), и Джон Блак (Нова Зеландия).

Архиепископ Кирил от РПЦ провел редица разговори с представители 
от Източна Европа, за да обедини и насочи усилията към най-подходя-
щия за нас кандидат. По време на първия тур поверително уведомил, че 
на първо място следва да се подкрепя кандидатурата на Ари Брауър, на 
второ място Емилио Кастро и в никакъв случай Джон Блак. На второ-
то заседание обаче, когато отново много от членовете се изказали в 
полза на Блак, архиеп. Кирил решил, че за да се неутрализира кандидату-
рата му, трябва да се обединят и целенасочат останалите в полза на 
кандидата, който има перспективи да получи най-много гласове, а имен-

12	 Пето	управление	на	КГБ	е	еквивалентът	на	българското	Шесто	управление,	т.е.	управлението,	което	се	зани-
мава	с	борбата	срещу	идеологическата	диверсия.	–	Б.а.	
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но Емилио Кастро. Кирил отново провел разговори с представителите 
от Източна Европа…

Кастро получил 126 гласа „за”, 17 – „против” и 5 – „въздържали се”.

За новия генерален секретар се считало:

Че ще продължи линията на Филип Потър.

Ще отстоява позициите на латиноамериканските страни, които са 
традиционно антиамерикански настроени.

При оформяне на мирогледа му голямо значение е изиграл факта, че про-
изхожда от крайно бедно семейство.

Симпатизира на източноевропейските страни;

Застъпва се за по-широко участие на православните в ССЦ.

Счита се, че при сегашното ръководство дейността на ССЦ ще проти-
ча спокойно и по правилен път, ще се утвърждава т. нар. хоризонтални 
измерения на неговата дейност, включващи най-актуалните социални 
проблеми като борбата за мир, срещу глада, срещу расизма и др.”13.

Сходно е положението и в Конференцията на европейските църкви (КЕЦ). Справ-
ката на Шесто управление от 3 септември 1984 г. относно предполагаемата 
смяна на Генералния секретар на Конференцията започва така: 

…Считаме за целесъобразно Българската православна църква /БПЦ/ да 
подкрепи първия пункт от предложението на унгарските църкви – член-
ки на КЕЦ – да се удължи мандатът на сегашния генерален секретар 
Глен Уилямс до навършване на пенсионна възраст. Що се отнася до вто-
рото искане – новият генерален секретар да бъде от Източна Европа, 
смятаме, че е прибързано, предвид евентуален избор на ново ръковод-
ство на Християнската мирна конференция и опасност църквите от 
Западна Европа да излязат с подобно желание. Предполагаме, че продъл-
жаването на срока на пребиваване на Уилямс като генерален секретар 
на КЕЦ по предложение на църквите от социалистическите страни ще 
го неутрализира до голяма степен като наш противник14.

Справката продължава с характеристика на основните кандидати за генерален 
секретар на КЕЦ, основен източник на които отново е агент „Дамянов”.

Колкото и да изглежда привлекателно, нито един от двата документа не може 

13	 АКРДОПБГДСРСБНА	(Архив	на	Комисията	за	разкриване	на	документите	и	за	обявяване	на	принадлежност	
на	български	граждани	към	Държавна	сигурност	и	разузнавателните	служби	на	Българската	народна	армия)	–	
М,	ф.	22,	оп.1,	а.	е.	230,	л.	36–40.
14	 АКРДОПБГДСРСБНА	–	М,	ф.	22,	оп.1,	а.	е.	230,	л.	79–81.
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да бъде приведен като доказателство, че специалните служби на комунистиче-
ските страни са успели да „превземат” икуменическите организации. Подобен 
извод би бил преувеличение, което не може да бъде подкрепено от съществу-
ващите източници. Но и двата документа показват механизма, по който се 
изгражда единната позиция на „църквите от социалистическите страни” и тях-
ната тежест в икуменическите организации, дължаща се основно на техния 
унифициран вот. 

Дилемата, пред която се изправя икуменическото движение в годините на Сту-
дената война, не е свързана с примиряването на богословските противоречия 
между православни и протестанти. След като става ясно, че тези различия не 
могат да бъдат преодолени, Световният съвет на църквите се насочва към 
разрешаването на различни социални въпроси. Акцентът върху социалната дей-
ност от своя страна превръща тези организации в подвластни на опитите да 
бъдат манипулирани от страна на Църквите от Източна Европа. А акцентът 
върху представителността на тези организации не им дава възможност да 
бъдат критични към нарушаването на основните права на християните в кому-
нистическите държави. Събитията от Найроби показват, че Съветският съюз 
и неговите сателити са били толкова чувствителни по тази тема, че дори 
само декларирането на известна привързаност към ценностите на свободата и 
правата на християните от страна на икуменическите организации би могло да 
има някакъв ефект върху вътрешната политика в тези страни. Това е особено 
валидно за България, където през 70-те и 80-те години се провежда кампанията 
за налагането на гражданските ритуали, от която страдат в еднаква степен 
всички християнски деноминации и за която в Световния съвет на църквите са 
разполагали с достатъчно информация. Но икуменическото движение в годините 
на Студената война пропуска тази възможност, което го излага на основателни 
критики, подобни на тези, изказани от чешките християни през 1992 г. 

От тази гледна точка, широко разпространеното в православните среди подо-
зрение към икуменизма, включително и в България, според което икуменистите 
се опитват да обезличат православието, изглежда до голяма степен неоснова-
телно. Дилемите на икуменическото движение в годините на Студената война 
не са свързани с нечии стремежи или мечти да бъде обезличена една конкретна 
деноминация. Проблемите на икуменизма, които остават нерешени и до днес, се 
състоят в намирането на ясен баланс между богословските и социалните измере-
ния на междуцърковното сътрудничество, който да не заплашва от обезличаване 
самото икуменическо движение. Историята на икуменизма в епохата на Студе-
ната война показва, че почти всички църкви от Източна Европа се изправят пред 
идентични проблеми след падането на комунизма, но в различна степен успяват да 
отговорят на тези предизвикателства. Излизането на Българската православна 
църква от всичките международни организации през 1998 г., макар и да не беше 
обяснено по никакъв начин, най-вероятно се дължи на недоверието на Църквата 
към хората, които биха могли да я представляват в тези организации. Всъщност 
общото между Българската православна църква днес и Световния съвет на църк-
вите е, че те са подложени на едни и същи исторически критики и в еднаква сте-
пен са резервирани към възможността да осмислят своето близко минало.
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апостолското измерение на 

ЦъркВата В икуменическия 

диалог

Всяка човешка общност е и си остава обусловена в хода на историята си от 

своето начало, тоест от „закона, по силата на който тя е възникнала”. Същото 

е валидно и за Църквата, доколкото освен теологическа същност тя притежава 

и историческа реалност. Християните си спомнят за този „закон”, конституи-

ращ Църквата, когато я изповядват в апостолския Символ на вярата: „едната, 

света, вселенска и апостолска Църква”. Веднага изниква въпросът какво точно 

разбираме под апостолат на Църквата и как по-конкретно се възприема тази 

„апостолска Църква”, предвид на неизчислимото множество от Църкви и христи-

янски общности. Тъкмо на този специфично икуменически въпрос са посветени и 

следващите размишления. 
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Изпращането: фундаментална категория на християнския 
факт

В петдесетте години на миналия век католикът Ото Карер, експерт по икуме-
низма, описва въпроса за апостолата на Църквата като „определящ въпрос за 
противоречието между християнските изповедания”1. Наскоро протестантът 
Хардинг Майер, също специалист по икуменизма, определи въпроса за „апостолс-
кото наследство на служенията” като „основния камък, на който се е препъвало 
досега пълното съгласие между протестантите евангелисти и католиците по 
въпроса за Тайната вечеря и служенията”2. Съществува икуменически консенсус 
по това, че въпросът за служенията, във всеки случай поне във формата на апос-
толското приемство, е най-трънливата точка на икуменическия диалог. Тази 
констатация подхранва у не един християнин подозрението, че икуменическото 
разбирателство търпи провал по един чисто формален въпрос и че Църквата и 
теолозите се борят, за да съхранят структурите и съответните институции. 
Ето защо преди всичко е необходимо да разберем смисъла на термина „апос-
толически”, съдържащ етимологически думата „известие”, която придава ясен 
смисъл на разглеждания въпрос.

Преди всичко е ясно, че понятието мисия е в центъра на библейското послание и 
a fortiori3 – на християнското послание. В основата си въпросът е христологичес-
ки. Защото в Писанията – и най-вече в Евангелието от Йоан – Иисус Христос ни 
се явява като пратеник Божий. Понятието мисия от тази гледна точка характе-
ризира Неговата личност и Неговия живот, доколкото цялото Му съществуване 
се състои в това „да е изпратен”. Нещо, което по съвършено отчетлив начин 
се съдържа в твърдението на Иисус в Евангелието от Йоан: „учението Ми не 
е Мое, а на Оногова, Който Ме е пратил” (Иоан. 7:16). Този особен характер на 
Сина, който живее единствено чрез Отца и в нищо не се противопоставя на 
идващото от Него, а се чувства пратеник на Отца, се долавя в Светия Дух 
чрез прощалните му слова: „Защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, 
каквото чуе” (Иоан. 16:13)

Иисус дава възможност на Дванайсетимата да станат съпричастни на тази 
мисия. Защото, „отреждайки от тях дванайсет” (Марк. 3:14), той разкрива миси-
ята си към Израил, който се е възприемал като народ от дванадесет племена и 
в перспективата на месианското спасение. Избирайки Дванайсетте, Иисус по-
казва, че неговата мисия се състои в това да събере наново Божия народ (qahal), 
превръщайки го в основа на общността от свои последователи.

Ето защо можем да заявим заедно с Герхард Лохфинк, специалист по Новия завет, 
че „личността на Христос и фигурата на Дванайсетте са новостта на Новия 

1	 O.	Karrer,	Apostolishe	Nachfolge	und	Primat,	 in	F.Feiner	et	al.,	Fragen	der	Theologie	heute,	Einsiedeln,	1975,	
S.176.
2	 H.Meier,	 Ökumenische	Perspektiven	 in	 evangelischer	 Sicht”,	 in	 J.Kruger,	Unus fons, unus spiritus, una fides,	
Karlsrue	2010,	S.220.
3	 Дори	в	още	по-голяма	степен	(лат.).	–	Б.пр.
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завет4”. След Пасха новата роля, изиграна от апостолите, се е превърнала в 
служението на апостолите, защото Възкръсналият е присъединил учениците си 
към своята мисия: „Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам” (Иоан. 20:21). 
По същия начин както Иисус е пратеник на Отца, апостолът е пратеник на 
Иисуса Христа, затова и апостолската функция е вкоренена в сърцето на хрис-
тологията: „Апостолатът по този начин се явява като служение, основаващо 
се върху христологията; да бъдеш пратен, означава да представляваш оногова, 
който те е пратил, тоест да си посредник, който препраща към него, затова 
и основното служение на Църквата може да се възприеме като посредничест-
во5”. Ала доколкото посредничество от този род зависи изцяло от начина, по 
който изпратеният забравя за себе си, отстъпвайки място на онзи, който го е 
изпратил, а също и на посланието, то същото е валидно и за първите ученици, 
както и за учениците му от всички времена, които се подчиняват на едно ос-
новно правило: да действат само като пратеници с мисия от Христа; не сами 
да се изявяват, а само да предават чутото, така че всеки да може да изповяда: 
„учението ми не е мое”.

Още у Павел откриваме тази фундаментална структура на апостолското слу-
жение в неговата причастност към Христовата мисия. За него апостолското 
служение е по своята същност служение на примирението: „И тъй, ние изпълня-
ваме службата посланици вместо Христа, като че ли Сам Бог увещава чрез нас. 
Молим ви от име Христово: примирете се с Бога!” (2 Кор. 5:20). Павел е убеден, 
че решаващият спасителен акт в същото време изпълнява и апостолското слу-
жение на примирението. Така ясно се вижда как идеята за апостолското прием-
ство вече присъства в Новия завет. Прощалното слово, което Павел отправя в 
Милет към ефесяните църковни презвитери, е композирано като един вид заве-
щание, в което той поверява Църквата на презвитерите по един формален начин 
и им предава своята отговорност по тържествен начин. Така че тук може да 
се говори за „въплъщение в приемството на апостолите: отговорността, която 
е била поверена на апостолите, преминава към събранието на презвитерите6”. 
Мисълта за апостолското приемство е вкоренена в мисията на апостолите, 
доколкото самите те са изпратени от Христос. И ако самата същност на един 
апостол или на неговия последовател е да бъде изпратен, ясно е, че апостолите 
не могат да говорят и действат от свое име, а само от името на онзи, който 
ги е изпратил. Те са негови представители, натоварени с мисията на неговото 
послание.

Нещо, което вече съдържа в зародиш онова, което по-сетнешната традиция ще 
нарече „св. Тайнство”. Оттук и сакраменталното определение на апостолската 
мисия, идваща от Христа, предадена от Св. Дух и проникваща в сърцевината на 
посланието на Новия завет, както уточнява папа Бенедикт XVI: „Предаването на 
мисията е „св. Тайнство”, тоест не става дума за власт, с която разполагаме, 

4	 G.	Lohfink,	Gottes	Volksbegehren.	Biblische	Herausforderungen,	Munchen,	1998,	S.259.
5	 J.	Ratzinger,	„Der	Priester	als	Mittler	und	Diener	Christi	im	Licht	der	neutestamentlichen	Botschaft”,	Theologische	
Prinzipienlehre”.	Bausteine zur Fundamentaltheologie,	Munchen,	1982,	S.288.	
6	 J.	Ratzinger,	„Der	Bischof	–	Kunder	und	Huter	des	Glaubens”,	Internationale	Katolische	Zeitschrift,	Communio,	
31,	2002,	S.456.
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нито за институция, създадена от хората; тя е свързана със „словото, което бе 
в началото” (1 Иоан. 1:1), с общността от свидетели, осъществена от Духа”7.

Ако тръгнем оттук, се очертава и тройната структура на „апостолското при-
емство”: от една страна, тя означава предаване на мисията на Иисус на не-
говите свидетели, а от друга – начина, по който свидетелите са свързани със 
съдържанието на предадените думи. Апостолското приемство по такъв начин 
се откроява като „конкретна фигура, чието нормативно съдържание е традици-
ята8”, а апостолското приемство е изцяло в служба на апостолската традиция. 
С други думи, влизането в апостолското приемство не създава един вид частна 
връзка между един индивидуален епископ и апостолите. Тя обозначава влизането 
в общността на епископите, както подчертава кардинал Каспер: „Индивидуални-
ят епископ се озовава в апостолско приемство не само защото се присъединява 
с помощта на своите предшественици към една непрекъсната верига, която 
води пряко към апостолите, но и защото е в общение с епископата, който, от 
своя страна, е в приемственост с колегията на апостолите и на тяхната ми-
сия9. От една страна, апостолското приемство намира критерия за своето съ-
държание в апостолската традиция, нещо, което обяснява епископската хирото-
ния, която още от първите векове се свързва с прогласяването на апостолския 
„символ на вярата”. А от друга страна, всеки епископ сам не притежава тази 
приемственост, а я приема само когато бъде приет в епископската колегия. 
Ето защо през 325 г. Никейският събор постановява, че поне трима епископи 
трябва да присъстват на хиротонията на нов епископ. Разбирателството на 
епископите помежду им се възприема като важен знак за апостолата и провъз-
гласяването на тяхната вяра. Следователно вселенскостта и апостолатът се 
възприемат като фундаментални характеристики на епископската функция. По 
същия начин епископската приемственост е неотделима от апостолската тра-
диция и не може да бъде отделена от църковното общение.

Апостолското приемство в общия контекст на Църквата

Една от големите услуги, оказана на Църквата от Втория ватикански събор, е 
възстановяването на сакраменталната визия на Църквата, която е нещо само-
разбиращо се за ранната Църква. Тя се отнася не само до хиротонисването на 
епископите и признаването от епископата на пълнотата на свещеническото 
служение, но тя подчертава и фундаменталната връзка между Христос и Църк-
вата. Христос възприема Църквата като трансмисия на Св. Дух, който от своя 
страна носи и съпровожда апостолското действие. Възстановявайки вътрешна-
та връзка между приемственост, традиция и общение, вече е възможно да се 
разгледа апостолското приемство в общия контекст на еклесиологията. Събо-
рът е могъл да го стори, защото изначално се е обърнал към еклесиологията на 
ранната Църква. И тъй като това възстановяване на изначалната концепция на 

7	 J.Ratzinger/Papst	Benedikt	XVI,	 Jesus von Nazareth.	 Zweiter	 Teil:	 Von	Einzug	 in	 Jerusalem	zur	Auferstehung,	
Fribourg	in	Brisgau,	2011,	S.116.
8	 W.Kasper,	„Die apostolische Sukzession als okumenische problem”,	 in	W.Panenberg	ed.	Lehrverurteilungen	–	
kirchentrennend,	Fribourg,	Gottingen,	1990,	S.336.
9	 W.Kasper,	Sukzession,	S.337.



2011 / брой 10 (67)

87

Църквата е многообещаващо за икуменическия диалог, добре е да се споменат 
четирите основни елемента, които конституират Църквата и се явяват зави-
наги – поне от гледна точка на католическата еклесиология – нейни фундамен-
тални характеристики.

а) Канонът на Писанието

Първото фундаментално събитие е конституирането на Канона на Свещеното 
писание, което става окончателен факт към края на II в., макар работата да 
продължава и през следващите векове. Това, което наричаме днес Нов завет, е 
резултат на избор, извършен сред множество циркулиращи текстове от онова 
време. По-късно добавят към Новия завет гръцкия канон на еврейската Биб-
лия – Стария завет. Което идва да покаже, че канонът на Свещеното писание 
е тъкмо израз на вярата на Църквата и че Свещеното писание е книга на 
Църквата, произтичаща от традицията на Църквата и предавана от нея. Ако 
това Свещено писание не е субект на вярата на Църквата, не би било възможно 
да се говори за „Свещено писание”, то би било само колекция от исторически 
текстове, формирали се в рамките на едно хилядолетие. Изхождайки от този 
сбор от текстове, Библията се е превърнала в една единствена книга – Све-
щеното писание, включващо в себе си Стар и Нов завет. Свещеното писание 
се представя като една-единствена книга, защото действието  се разгръща 
върху земята на единствения Божий народ и следователно нейният единствен 
истински автор е на първо място Божият народ – Израил, а сетне и Църквата, 
както напомня Герхард Лохфинк: „Свещеното писание не е пакет от 73 книги, 
които по случайност са подвързани заедно, а представлява дърво, върху което 
накрая израстват нови палмови клони: Новият завет. Ала тези палмови клони 
се хранят от соковете на едно и също дърво, те са носени от същия ствол10”.

След интензивна борба и усилена работа Църквата е съумяла да придаде на раз-
личните книги изразността и автентичните критерии на собствената си вяра, 
доколкото нито един канон не би могъл да съществува без вярата на ранната 
Църква. Конституирането на библейския канон и конституирането на различни-
те йерархии в ранната Църква обикновено се представят като двете страни на 
един и съши процес. Първият проблем, който се поставя в икуменическия диалог 
по отношение на апостолско приемство е този за отношението между Свеще-
ното писание и Църквата. 

Хайнц Шюте, специалист по икуменизма, с основание определя протестантския 
принцип за „sola Scriptura” (само Писанието) като „централен проблем на ику-
менизма”, защото той почива върху фактическо решение на ранната Църква, 
което протестантизмът на теория изключва11. Този парадокс хвърля светлина и 
върху един факт, от който не можем да избягаме: върху икуменическия проблем, 
който поставя апостолското приемство – темата за Църквата, която създава, 
предава и тълкува библейския канон. 

10	 G.	Lohfink,	Bibel ja – Kirche Nein? Kriterien richtiger Bibelauslegung,	Bad	Tolz,	2004,	S.117.
11	 H.Schutte,	Protestantismus heute. Okumenische Orientierung,	Padeborn,	2004,	S.70.
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б) Правилото на вярата

За избора на текстове, в крайна сметка признати от Църквата като свещени, 
ранната Църква е използвала критерий, наречен „regula fidei” или „Правилото на 
вярата”. Става дума за кратък свод от същностни съдържания на църковната 
вяра, които не са били регламентирани веднага до най-малкия детайл, но са 
получили литургична форма в различните кръщелни вероизповедания на ранната 
Църква. Те са получили и различни определения на Съборите, на които борбата на 
ранната Църква за дефиниция на християнската вяра е получила нормативен из-
раз. Основните вероизповедания на цялата християнска общност са и втората 
основополагаща точка на тази Църква. Те конституират „истинската херменев-
тика на Писанието, ключ, позволяващ то да се тълкува съответно на неговия 
дух”12. Става дума за принцип, възвестен в конституцията на Втория ватикан-
ски събор относно Откровението: „Свещеното писание трябва да бъде четено 
и тълкувано в светлината на същия Дух, който е довел до неговото записване”. 
Следователно „не трябва, за да се открие точният смисъл на свещените тек-
стове, да се пренебрегва съдържанието и единството на цялото Писание, съот-
ветно на живата Традиция на Църквата и на аналогията на вярата”13. Доколкото 
тази херменевтика за пореден път поставя въпроса за отношението между 
Свещеното писание и Църквата, тя представлява друга вариация на основния 
проблем пред икуменизма, в чиято светлина трябва да се постави и въпросът 
за апостолското приемство.

в) Литургията на Евхаристията

В ранната Църква четенето на Писанието и произнасянето на Символа на вяра-
та са били култови актове на общността, обединена около възкръсналия Господ. 
Така са се създали основополагащите структури на месата, превърнали се не 
само в основата на църковния живот, но които е трябвало да служат и като 
задължителен ориентир за всяко литургично обновление. Най-старото описание 
на евхаристийната литургия, с което разполагаме – това на Юстин от средата 
на II в., съдържа вече всички елементи, налични във всички видове литургични 
ритуали, които ни остават близки и до днес. Евхаристията на Църквата е 
привилегированото място, където отеква Словото Божие, на което Църквата 
придава форма и където бива изповядвана вярата, а самата литургия принадле-
жи към апостолската традиция на Църквата и представлява фундаменталното 
„теологическо място”, както се изразява в мъдростта си църковната традиция: 
нормата на молитвата е също и тази на вярата (Lex orandi – lex credendi)14. Така 
разбирането, което Църквата има за самата себе си, изглежда, че се концен-
трира върху идеята, че Църквата е по един основополагащ начин евхаристий-
но събрание и по такъв начин Църквата и Евхаристията стават идентични. 
Всъщност Църквата всеки път възкръсва в Евхаристията. В степента, в която 
литургията на Евхаристията е център на динамиката на Църквата, тя е и мяс-

12	 J.Ratzinger,	Jesus,	S.117.
13	 Dei	Verbum,	12.
14	 Закон	на	молитвата-закон	на	вярата	(лат.).
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тото, което я включва изцяло, затова въпросът с приемствеността следва да 
се разглежда от икуменическа гледна точка тъкмо в литургичен контекст. 

г) Епископската функция

Словото Божие, интерпретирано в смисъла на „regula fidei” и възвестено в Евха-
ристията на Църквата, намира в ранната Църква своята първоначална форма в 
личното присъствие на свидетелите на Иисус. И доколкото не само общност-
ния характер на историята на народа, ръководен от Бога, но и структурата на 
отговорността и личната гаранция са характеристики на Църквата, Словото 
Божие и неговият свидетел са съкровено обвързани един с друг. В този смисъл 
не само свидетелят живее със и за Словото Божие, но и самото Божествено 
Слово живее чрез свидетеля, който е лично отговорен: „изповедта може да съ-
ществува единствено чрез поемането на лична отговорност; следователно тя 
е свързана с личността”15. 

Така Ние-то на Църквата започва с името на този, който от Кесария до Филипи 
е произнесъл „поименно и лично” първата изповед на вярата в Иисуса Христа: 
„Ти си синът на Живия Бог” (Мат.16:16)16. Това изповедално измерение на вярата 
затвърждава убеждението в новата Църква, където функцията, отредена на 
един епископ, предполага приемственост в епископското служение. Иде реч за 
вярно предаване на Словото Божие и на апостолската традиция. 

Писмото на Климент Римски до Коринтяните е красноречиво свидетелство за 
това. Става дума за текст, писан през 96 г. в Рим – който скоро се превръща 
във водеща община на Запад – и е адресирано до Коринтяните, стара павлова 
общност, където писмото бива посрещнато с радост. Това писмо почти дос-
тига значението на апостолските писма и през първите векове на Църквата е 
четено по време на евхаристийните служения на общността в Коринт. То ни 
разкрива един смайващ факт: малко след смъртта на апостолите и дълго преди 
окончателното затваряне на канона – в дадена църква било на Изток, било на 
Запад – е съществувал само един ръкоположен свещенослужител. А цялата цър-
ковна общност е имала само един епископ, в зависимост от нейната големина и 
от колегията от презвитери и дякони. 

Настъпилата еволюция се дължи на факта, че от една страна, възвестяването 
на Словото Божие и неговото автентично обяснение са свързани с епископска-
та функция и че от друга страна, епископската функция не се разполага отвъд 
Словото Божие, а трябва да бъде негово служение, както подчертава по повод 
на Откровението Вторият ватикански събор. Следователно трябва да е повече 
от ясно, че въпросът за апостолското приемство може да бъде третиран адек-
ватно от икуменическа гледна точка единствено ако бъде поставен в общия 
контекст на есхатологията.

15	 J.Ratzinger,	‘Der	Primat	des	Papstes	und	die	Einheit	des	Gottesvolkes”,	in:	Dienst an der Einheit. Zum Wesen und 
Aufrag des Petrusamts,	Dusseldorf,	1978,	S.171.
16	 J.Ratzinger,	Primat,	S.	170.
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Апостолското приемство като критерий за същността 
на Църквата

Канонът на Свещеното писание, правилото на вярата, фундаменталната форма 
на евхаристийно служение и апостолското приемство в епископската функция 
са четирите стълба на ранната Църква. И нямаме правото да ги изолираме, ако 
искаме да постигнем солиден икуменически консенсус по въпроса за апостол-
ското приемство. Защото, ако не отчитаме общия есхатологически контекст, 
въп росът за апостолското приемство отново ще бъде изпратен на втора по-
зиция и ще се възприеме като нещо чисто формално. Става дума по-скоро за 
това да си зададем въпрос за конкретната връзка между Словото Божие, пра-
вилото на вярата, литургичното служение и свидетелите, натоварени с някои 
функции в общността на вярващите, каквато е Църквата. В този смисъл папа 
Бенедикт XVI по време на икуменическата среща с представители на другите 
християнски Църкви при посещението си в Кьолн през 2005 г. настоя, че пробле-
мът на Църквата е начинът, по който „Словото Божие е представено в света” 
и по-точно за „взаимовръзката между Словото, неговия свидетел и правилото на 
вярата”. Той добави, че специфичният въпрос за служенията трябва да се раз-
глежда като въпрос, отнасящ се едновременно до Словото Божие, до неговата 
самостойност и смиреност, „в която Господ поверява Словото си, включително 
и на свидетели, отстъпвайки им неговото тълкувание, което винаги се определя 
от regula fidei и сериозността на Словото”. 

Тъкмо на тази широка основа трябва да се разглежда и въпросът за апостол-
ското приемство. Той е изиграл определяща роля на Втория ватикански събор, 
както показва и заглавието на декрета за икуменизма: „Църквите и църковните 
общности, отделени от апостолския престол на Рим”. Този декрет започва с 
декларацията, и то още в първата глава, че „сред елементите или благата, от 
които се изгражда Църквата, има цяло множество, които могат да съществу-
ват и извън видимите граници на Католическата църква: писаното Божие Слово, 
животът на благодатта, вярата, надеждата и любовта, а други са присъщи 
на Св. Дух и на други видими елементи (...) Духът Христов не отказва да си 
служи с тях като средство за спасение”17. Въпросът следователно е: можем 
ли да назовем тези Църкви и общности истински Църкви? Не срещаме никакви 
затруднения при Източните църкви: там епископството е обвързано с апостол-
ското приемство, всички св. Тайнства са извършват и тези Църкви разполагат 
с основните църковни елементи, които ги конституират като отделни Църкви, 
независимо от липсващата връзка с престола на Петър като йерархична осно-
ва за единството на всички отделни Църкви. Ала при Църквите, произлезли от 
Реформацията, въпросът се поставя най-вече при приложението на понятието 
Църква в теологически смисъл към общности, където епископската функция не 
се предава в рамките на апостолското приемство и където се признават само 
някои от св. Тайнства. Както показва Йоханес Файнер в своя коментар по повод 
на декрета за икуменизма, мненията на отците на Събора в тази връзка силно 

17	 Unitatis	redintegratio,	3.
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са се различавали18. Едни са желаели некатолическите общности на Запад да 
бъдат квалифицирани като Църкви, разбира се, в аналогичен смисъл. Други са 
възразявали, че не може да се квалифицира като Църква някоя общност, в която 
епископатът не се вписва в апостолското приемство и където не може да се 
претендира дори за несъвършено единство с Католическата църква. Пред лице-
то на тези сериозни различия кардиналът на Виена Франц Кьониг предлага тези 
общности да се наричат „църковни общности” (communitates ecclesiales), с което 
се признава, от една страна, че те имат църковен характер и че те, в лицето 
на своите вярващи, признават мисията на Църквата, но от друга страна се при-
знава липсата, от католическа гледна точка, на конститутивни елементи, за да 
бъдат те цялостна Църква. Декретът за икуменизма изброява между другото 
сред техните сериозни недъзи „липсата на св. Тайнства” и „не-съхраняване на 
присъщата и цялостна субстанция на евхаристийното тайнство”.

Така същностните критерии, които позволяват използването на термина „Църк-
ва” за общностите, отделени от Католическата църква, според Втория вати-
кански събор се концентрират най-вече в ролята на епископата в апостолското 
приемство и във валидността на Евхаристията. Тъкмо за това припомня през 
2000 г. Конгрегацията за учението на вярата в своята декларация за специал-
ния характер и всеобщността на спасението в Иисуса Христа и в Неговата 
Църква. Там Източните църкви са назовани „истински Църкви сестри”19, но от 
друга страна, се заявява, че „църковните общности, които не са съхранили ва-
лиден епископат и автентичната и интегрална субстанция на евхаристийното 
тайнство, не са Църкви в собствения смисъл на думата; и все пак, кръстените 
от тези общности са въплътени от Христа чрез кръщението, следователно се 
намират в общение, макар и непълно, с Църквата”20.

Ако се вгледаме в тази декларация с оглед на съборните дискусии, не можем да 
не признаем правотата на протестантския теолог Нотгер Сленцка. Деклараци-
ята Dominus Jesus, пише той, само припомня „общите насоки и икуменическата 
програма на Втория ватикански събор, според който Евхаристията и апостол-
ското приемство са „изискуемите критерии, за да бъде една Църква”21.

Не можем да очакваме от Католическата църква, твърдо убедена, че апостол-
ското приемство в епископалната функция и евхаристийното тайнство състав-
ляват същността на Църквата на Иисус Христос, да признае в същото време 
като Църкви – в пълноправния смисъл на тази дума – църковни общности, които 
не възприемат тези две реалности като принадлежащи към смисъла на Църква-
та, без това да не накърни доверието към самата нея. Едва когато разберем 
това, можем наистина да се запитаме с какви средства може да се постигне 
консенсус относно апостолското приемство.

18	 J.	Feiner,	„Kommentar	zum	Dekret	uber	Okumenismus”,	in:	Lexicon fur Theologie und Kirche,	S.	40–126.
19	 Unitatis	redintegratio,	22.
20	 Dominus	Jesus,	17.
21	 N.Slenzka,	„Die	Einheit	der	Kirche	und	die	Wahreit	der	reformation.	Theologiegeschichtliche	Erinnerungen	an	die	
Kontroverse	zwischen	J.A.Mohler	und	F.C.Baur	angesichts	der	aktuellen	Situation	der	Okumene”,	in	Kerygma	und	
Dogma,	48,	2002,	S.	177.
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Към едно съгласие по апостолското приемство

Вторият ватикански събор говори за недостатъчност на Евхаристийното тайн-
ство при „липсата на св. Тайнство в ръкоположението”. Ако останем при тази 
констатация, икуменическият консенус относно апостолското приемство би 
бил невъзможен. Защото няма начин да бъдат компенсирани тези недостатъч-
ности, възникнали през XVI в. Или пък би трябвало да приемем протестантското 
отдалечаване от традиционното правило на епископската хиротония като неиз-
бежна и спешна мярка, съответна на ситуацията от онова време, като призна-
ем евангелистката практика на ръкоположенията от времето на Реформацията, 
разширявайки богословските схващания на Средновековието за кръщението и 
изповедта въз основа на понятието „ръкоположение по спешност”.

Ото Карер, католически експерт по икуменизма, вече се произнесе в тази насо-
ка, все пак уточнявайки, че подобно „спешно решение” не би трябвало да се пре-
връща в трайна практика. По тази причина той никога не е скривал от своите 
събеседници, че надеждата за единение от страна на католиците предполага 
Реформистките църкви да приемат форма, съответна на указаното от Христа, 
а то включва и апостолската функция на епископа и на престола на Петър. Про-
тестантският теолог Волфарт Паненберг също вижда възможност за признава-
не на тази функция на Протестантските църкви от страна на Католическата 
църква при едно условие: „Евангелистките църкви да признаят своята практика 
на ръкоположения в Лутеров смисъл, тоест като израз на право по изключение, 
без да се позовават на свещеническата функция на всички вярващи като израз 
на пълноправна власт, отредена им по делегирана функция; защото тогава те 
разгръщат алтернативно понятие на функцията на ръкоположението, което в 
конкретния случай е несъвместимо с традицията, представлявана от Католи-
ческата църква”22.

Ако се разгледа това решение, трябва да се запитаме дали общностите на 
Реформацията биха приели такова католическо изискване, което предполага пре-
осмисляне на значението и на ценността на ръкоположението, дори в неговата 
най-конкретна форма: старият и пълен с благородство знак за полагането на 
ръцете на епископа като ефикасен и видим знак на интеграцията и целостта 
на Църквата. Би ли било възможно например те да престанат да заместват 
ръкоположението с натоварването с подобна функция по време на Вечерята Гос-
подня, което позволява и на неръкоположени да дават ръкоположение? Но още по-
същественият въпрос е да узнаем дали бихме могли да възприемем ситуацията 
от времената на Реформацията като „ситуация по спешност”, защото става 
въпрос не само за апостолското приемство, но и за глобална сакраментална 
концепция за Църквата, доколкото следва да приемем казаното от Валтер Кас-
пер: „Разривът не е настъпил единствено чрез прекъсването на веригата на 
приемствеността, а и поради новия начин на разбиране на Църквата в отноше-
нието  към Евангелието на спасението в Иисуса Христа”23.

22	 W.Panenberg,	Systematische theologie,	3,	Gottingen,	1993,	S.	440.
23	 Kasper,	Sukzession,	S.	341.
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Безспорно някои представители на движението на Високата църква, възникнало 
в протестантски среди през XIX в., са отишли далеч в насоката, предложена от 
Ото Карер и Волфарт Паненберг. Евангелисти, натоварени с определени функ-
ции, са успели да си извоюват ръкоположения на епископи, действащи във връзка 
с Католическата църква и по този начин да удържат формалната легитимност 
на апостолското приемство. В основата на това решение със сигурност е усе-
щането за определена липса в църковните общности и доловимата потребност 
да стане видима тяхната причастност към Църквата на всички времена. Ала 
ако тези ръкоположения нямат пряка връзка с Църквата, те носят със себе си 
риска от изолиране на апостолското приемство и по-скоро са пренебрегване на 
истинското значение на ръкоположението, отколкото негово възстановяване. 
Йозеф Ратцингер с право отбелязва в тази връзка, че ръкоположението на един 
епископ, което не е едновременно с това и навлизане в традицията и във вът-
решния живот на Църквата, не е истински църковно ръкоположение и по скоро 
може да бъде наречено „апокрифно апостолско приемство”: „Ръкоположението, 
съпроводено от молитвата на Светия Дух, не е ритуал, с който до можеш да 
се изолираш от Църквата, да изкопаеш собствен канал до апостолите, подмина-
вайки Вселенската църква; то е най-вече израз на континюитета на Църквата, 
която пък е мястото на препредаването на уникалното Христово евангелие 
в общността на епископите”24. Ето защо отново сме длъжни да стигнем до 
заключението, че спорът между Католическата църква и реформираните общ-
ности засяга не толкова различните начини на сакраментално ръкоположение, а 
разкрива друга концепция за самата Църква. 

В този пункт еклесиологичната рамка, наложена от Втория ватикански събор, 
изглежда много по-отворена, отколкото ни се струва на пръв поглед, и то най-
вече в икуменическа перспектива. Нещо, което е най-вече валидно за епископска-
та функция в апостолското приемство. Съборът не претендира, че разделянето 
на трите йерархични функции – епископална, презвитерска и дяконска – пряко се 
основава върху божествена институция, но го формулира предпазливо по след-
ния начин: „Църковното служение, установено от Бога, се упражнява в различни 
степени от тези, които още от античността наричаме епископи, свещеници, 
дякони”25. „Сред различните служения, извършвани в Църквата от най-ранни вре-
мена, първостепенно място, както свидетелства традицията, се отдава на 
тези, които поемат функцията на епископата и чиято линия води още към нача-
лото, защото те са инструментите за предаването на апостолското семе”26.

Чрез тези гъвкави формулировки Съборът отчита не само въпросите, обсъждани 
вътре в самата Църква за отношенията между епископата и свещенството. 
По този начин също така се извършва сближаване с позицията на Църквите на 
Реформацията, като двете функции биват изведени на едно и също равнище, 
което е връщане към състоянието на ранната Църква и преди всичко към св. 
Йероним. Едно по-голямо изясняване на връзката между епископат и свещенство 

24	 J.	Kardinal	Ratzinger,	„Das	Weihesakrament	(Ordo)	als	sakramentaler	Ausdruck	des	Prinzips	Uberlieferung,	in	
Theologische	Prinzipienlehre.	Bausteine	zur	Fundamentaltheologie,	Munchen,	1982,	S.	258.
25	 Lumen	Gentium,	28.
26	 	Lumen	Gentium,	20.
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се разкрива като неизбежно условие, за да се постигне напредък по въпроса за 
апостолата на Църквата като цяло и на апостолското приемство в частност.

Що се отнася до недостатъчността на църковната функция в Църквите на 
Реформацията, констатирана на Събора, би трябвало да се запитаме дали пре-
водът на оригиналния израз „defectus ordinis” чрез „липса на сакралност в ръ-
коположението”, както е в немския превод, не е и единствено възможният и 
адекватен превод. Ала по-важното и фундаменталното е да разберем в какво се 
състои тази липса. Доскоро не се съзираше „defectus” в разрива, осъществен в 
апостолското приемство на епископската функция, защото този разрив почива 
върху различно разбиране на това какво е Църквата. А нейната фундаментална 
структура е от сакраментален порядък и тя е изпратена, за да предаде спасе-
нието. Протестантизмът „прави зависима връзката между индивида и Църквата 
от неговата връзка с Бога”, докато католицизмът, напротив, „прави зависима 
връзката на индивида с Христос от неговата връзка с Църквата”27. Тази фор-
мула ясно показва, че проблемът за връзките между Реформираните църкви и 
Католическата църква не се отнася единствено до проблема с валидността на 
епископските ръкоположения от не-епископи, а най-вече до цялостното схваща-
не за Църквата и преди всичко за връзката на Църквата с Евангелието. Само 
една задълбочена дискусия по този повод може да доведе до трайно решение. 
Дискусията за това какво е Църквата трябва да бъде абсолютен приоритет в 
настоящия и бъдещия икуменически диалог28.

Апостолски живот и апостолска мисия

Има и още една причина, поради която трябва абсолютно да се концентрираме 
над икуменическото обяснение за това какво е Църквата. Католическата тра-
диция, която поставя акцент върху апостолското приемство на епископската 
функция, държи и на това апостолатът на Църквата да не бъде само духовна и 
невидима реалност, но и да е видима реалност, доловима в историята. Ето защо 
традицията настоява също така и върху конкретната връзка между догма и 
Църква. Не би трябвало обаче апостолатът на Църквата да се разбира в смисъл, 
че всички кръстени ще бъдат апостоли, а като приемственост, структурирана 
от апостолите, която е в основата на апостолата на цялата Църква, която 
принадлежи към живата традиция.

От своя страна, реформираната традиция продължава да ни напомня, че една 
обикновена приемственост на функцията, без цялата Църква да е причастна на 
този процес във вярата и в духа на апостолите, рискува да изгуби стойността 
си на знак. Тези два проблема са важни пунктове, на които трябва да се потърси 
място в едно бъдещо единство на Църквата. Защото както апостолатът на 
Църквата би изгубил своя конкретен характер без знака на апостолското при-
емство в епископалната функция, така и това апостолско приемство рискува да 
изгуби очевидността си, ако не бъде въвлечено в апостолата на цялата Църква. 

27	 F.	Schleiermacher,	Der christliche Glaube,	Berlin,	1960,	S.	137.
28	 K.	Koch,	„Okumene	auf	dem	Weg.	Situationsvergewisserung	der	okumenischen	Bewegung	heute”,	Catholica,	65,	
2011,	S.	1–26.
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Църквата има всички основания да се обърне към изначалния модел на апостолат 
на първите християнски общности, описани в Деяния на Апостолите, „в общува-
нето, в хлеболомението и в молитвите” (Деян. 2:42).

Фактът, че такъв „апостолски живот” (vita apostolica) съгражда Църквата и 
осиява света, се потвърждава и от констатацията на следното признание: „А 
Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха” (Деян. 
2:47). Така за пореден път се набива в очи мисионерското измерение на апос-
толата на Църквата, което се съдържа в етимологията на прилагателното и 
препраща към идеята за вселенското (католическото). И ако изпращането на 
апостолите неминуемо намира своя израз в универсалността на възложената 
мисия, то „християнските общности си остават апостолски в степента, в коя-
то се възприемат като част от всеобща мисия, която продължава да се развива 
спрямо извършеното до настоящия момент”. По такъв начин Християнската 
църква „би могла да бъде апостолска само ако е вселенска (католическа)”29.

Ето защо решаващият критерий за апостолата и вселенскостта на Църквата 
е в същностния характер на нейната апостолска мисия, чието ядро е възвестя-
ването на Христа, затова и всички Християнски църкви носят в себе си една и 
съща мисия: да възвестят Евангелието на Христа в нашето общество, което в 
по-голямата си част е и територията на тази мисия. Икуменическото преот-
криване на апостолското измерение на Църквата е в изключително тясна връзка 
с оживотворяването на мисионерската дейност, която в наши дни единствено 
се ползва с доверие в рамките на икуменическата общност30.

Превод от френски: Тони Николов

29	 W.Panenberg,	„Die	Bedeutung	der	Eschatologie	fur	das	Verstandnis	der	Apostolizitat	und	Katholizitat	der	Kirche”,	
in	R.Groscurth,	Apostolizitat	und	Katholizitat,	Gottingen,	1971.	S.	104.
30	 K.Koch,	„Mission	oder	De-Mission	der	Kirche?	Herausforderungen	an	eine	notwendige	Neuevangelisieurung	»,	in	
G.Augustin,	K.Kramer,	Mission als Herausforderung. Impulse zur Neuevangelisieurung	(Theologie	im	Dialog,	Band	
6),	Fribourg	in	Br.,	2011,	S.41-79.



96

Европа и християнството

Жан Делюмо (род. 1923 г.) е сред най-
изтъкнатите съвременни френски ис-
торици, познат най-вече с трудове-
те си по история на християнството. 
В момента е почетен професор в Ко-
леж дьо Франс, където в периода 1975–
1994 г. ръководи катедра „История на 
религиозните нагласи в модерния За-
пад”. Той е член на Френската акаде-
мия за надписи и изящна словесност 
от 1988 г. На български е преведен не-
говият основополагащ труд Страхът 
в Западния свят, София, Рива, 2002. 
Сред другите му по-важни книги са: 
Смъртта в страните Куканя. Колективни нагласи от Ренесанса до класическата епоха 
(La Mort des pays de Cocagne. Comportements collectifs de la Renaissance à l’âge classique, 
1976), Ще умре ли християнството? (Le Christianisme va-t-il mourir?), отличена с Голямата 
католическа награда за литература (1977), Грехът и страхът: виновността на Запада 
ХIII–XVIII в. (Le Péché et la peur : La culpabilisation en Occident XIIIe-XVIIIe siècles), Това, в кое-
то вярвам (Ce que je crois, 1985). Признанието и прошката (L’Aveu et le Pardon, 1990), Една 
история на Рая I: Градината на насладите (Une histoire du Paradis. I : Le Jardin des délices, 
1992), Една история на Рая II: хиляда години щастие (Une histoire du Paradis. II : Mille ans 
de bonheur), Една история на Рая III: какво остава от Рая? (Une histoire du Paradis. III : Que 
reste-t-il du Paradis , 2000) и др. Предложеният тук текст е на лекцията L’Esperance chre-
tienne. Quel avenir pour le christianisme?, изнесена на 16 ноември 2009 г. в Католическия 
институт в Париж, достъпна онлайн на http://www.eglise-niort.net/IMG/doc/L_ESPERANCE_
CHRETIENNE_J-Delumeau.doc.

Жан Делюмо

Християнската надежда. 

какВо бъдеще за 

ХристиянстВото?
Мнозина сред нашите съвременници се питат днес за бъдещето на християн-

ството. Разбира се, има основания за безпокойство. Те засягат религията като 

цяло и християнството в частност, най-вече във Франция, в неговата като-

лическа версия. Всекидневно се сблъскваме с остри критики, сеещи съмнения в 

Бога Творец заради злото по земята и религиозното насилие. „Бог престъпник 

ли е?” – с такова заглавие излезе седмичникът Мариан, припомняйки Инквизи-
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цията, процеса срещу Галилей, закостенелия морал на Ватикана, настоящото 
управление на Римската църква и разни други сюжети от първа страница на 
медиите.

Към което се добавят статистиките и обезпокоителните прогнози. Предвиж-
данията са, че след десет години във Франция ще има десет пъти по-малко 
свещеници, отколкото днес. Във Франция броят на монасите е намалял с 35% 
между 1965–2005 г., а на монахините – с 60%. В Европа общият брой на кръще-
нията е намалял с 12,5% между 1994–2003 г. и продължава да бележи спад. Един 
публикуван наскоро документ на Германската протестантска църква предвиж-
да рязко свиване на броя на нейните вярващи от 25 млн. до 17 млн. в периода 
2006–2020 г., като се отчита и загубата на 3,4 млн. вярващи през последната 
година. Навсякъде в Европа броят на хората „без религия” нараства, особено 
във Франция, Германия, Испания. И най-накрая, имаме една непозната досега 
ситуация, която разтърсва традиционните Църкви – евангелистките групи на-
бират сила не само в англосаксонските страни, където те са възниквали, но и 
в Латинска Америка, в Африка, в Китай…и във френските предградия. Броят на 
евангелистите в света вече надхвърля 400 млн. души. В основата на този ръст, 
разбира се, са пророчествата било за „сблъсък на цивилизации” заради враждите 
между религиите, било за „световна гражданска война”, която предстояла зара-
ди резките промени в климата. Как тогава да не бъдем песимисти? Как някои 
християни да не отстъпят пред изкушението и да не се затворят в обсадената 
цитадела, в една контракултура на съпротивата в очакване или с надеждата за 
скорошен край на света? След 11 септември 2001 г. констатираме безпрецеден-
тен „литературен бум” на книги за свършека на времената както в консерва-
тивни християнски среди, така и сред ислямистите.

За щастие други насочват погледа си в обратната посока. Първо, защото въпре-
ки агресивния неопозитивизъм, който в момента е на мода във Франция, нищо не 
предвещава скорошната „смърт на Бога”, толкова пъти пророкувана след Шо-
пенхауер, Маркс, Ницше и Фройд. Понастоящем 80% от жителите на планетата 
практикуват една религия. Днес Съединените щати са все още една твърде 
религиозна страна, което можа да се забележи и по време на церемонията по 
встъпване в длъжност на Барак Обама. И нещо още по-глобално: компютърът 
изобщо не отхвърля потребността от сакралното, както можем да се убедим в 
Япония или Индия. „Разомагьосването на света” не е очевидност. Поклонничес-
твата си продължават. По цял свят, а също и във Франция хората не спират да 
си задават въпроси относно тайнството. 

От друга страна, в християнството се чуват авторитетни гласове, които на-
маляват тревогата на обезпокоените вярващи. Отец Тимоти Радклиф1 счита, че 
кризата на Католическата църква е „реална”, но не чак толкова тежка, колкото 
други предходни кризи, най-вече насилствената дехристиянизация, практикувана 
от Френската революция, нито колкото кризите вследствие на индустриалната 

1	 Тимоти	Радклиф	(род.	1945)	–	британски	теолог,	доминикански	монах,	професор	по	теология	в	Оксфордския	
университет.	–	Б.пр.	
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революция и на масовата урбанизация в мегаполиси, където Църквата като цяло 
отсъства. Могат, разбира се, да се внесат бемоли в този исторически прочит. 
И аз ще го сторя след малко. Но отец Радклиф е напълно прав да смята, че наши-
те предци смело са реагирали на тези последователни предизвикателства. Той 
също така твърди, и аз съм съгласен с него, че „в известен смисъл, цялото тво-
рение е път към Бога... (и че) ние можем да посрещнем предизвикателствата с 
реализъм и творчество, защото по някакъв тайнствен начин сме в ръцете Гос-
подни”. Енцо Бианки, настоятел на икуменическата монашеска общност в Бозе, 
Пиемонт, заявява, че „да бъдеш в малцинство не означава, че си незначителен”. 
Настоящият преход, разбира се, е „скръбен” и представлява „изпитание”, но „не 
трябва да се боим, нито да се доверяваме на статистиката, защото вярата не 
е измерима... Ако хората забележат, че християните водят добър, истински и 
щастлив живот, те ще се запитат за основанието на този живот и възвесте-
ното от Иисус Христос ще се приеме съвсем естествено”. 

Ето сега и някои други неотдавнашни декларации, които изискват прочит. На 
икуменическата среща в Сибиу през 2007 г. председателят на Европейската 
комисия Жозе Мануел Барозу призова европейците „да се вслушат в посланието 
на религиите”. Жан-Франсоа Матеи, председател на френския Червен кръст, 
смята, че „няма нищо фатално. Бъдещето на християнството ще бъде такова, 
каквото християните – вярващи и клир – пожелаят да бъде”; отец Девер, осно-
вател на сдружението „Обител и хуманизъм” в интервю за в. Ла Кроа заявява, 
че за християнството „настоящата историческа промяна е значителна, но и 
изпълнена с множество позитивни знаци”. Той добавя: „Църквата, каквато я 
виждам утре, ще бъде малцинствена Църква, ала няма смисъл да размишляваме 
над въпроса дали тя ще бъде в мнозинство или малцинство. Когато Христос е 
бил запитам с какво може да се сравни Царството Божие, той си е послужил с 
безкрайно малкото, за да покаже онова, което е най-голямо, но в същото време 
е отдалечено от всяка идея за власт. Утре Църквата ще трябва да се впише 
в най-крехкото, тя не трябва да тегне над институциите, а сама да разкрие 
силата на своя пример”.

Бих добавил, че нищо не предвещава настъпването на края на света утре. Ма-
кар в миналото често да са вярвали, че краят вече хлопа на портата. Мнозина 
не осъзнават, че въпреки блясъка на този исторически период, който наричаме 
Ренесанс, цялата тази епоха е била дълбоко белязана от есхатологичен страх. 
Христофор Колумб, Гийом Буде (съветник по въпросите на културата в двора 
на Франсоа I), както и Лутер са вярвали в наближаващия край на света. Ето 
защо би било по-мъдро да заложим на едно по-дългосрочно бъдеще на религията, 
включително и на християнството. През последните години кардинал Ечегаре2, 
Клод Жефре3, Анри Мадлен4 независимо един от друг изразиха убеждението, че 

2	 Кардинал	 Роже	 Ечегаре	 (род.	 1922)	 –	 френски	 кардинал,	 зам.-декан	 на	 Колегията	 на	 кардиналите	 (от	
2005	г.).	–	Б.пр.	
3	 Клод	Жефре	(род.	1926)	–	френски	теолог,	доминикански	монах,	известен	с	книгите	си	върху	херменевти-
ката	на	Св.	Писание.	–	Б.пр.
4	 Анри	Мадлен	(род.	1936)	–	френски	теолог,	член	на	Ордена	на	йезуитите,	понастоящем	представител	на	Св.	
престол	в	ПАСЕ.	–	Б.пр.	
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християнството е „млада религия” и че ние все още сме „в началото на хрис-
тиянската ера”.

Нека живеем тогава в нашата епоха, като посрещнем фронтално и без паника 
въпросите на днешния ден, най-вече тези, отнасящи се до връзката между наука 
и религия, които често са водещи и за медиите. Една от последните книги на 
Ханс Кюнг5 (Малък трактат за началото на всички неща, 2008) би могла да ни е 
от полза. Съгласен съм с казаното в книгата за силното присъствие в научните 
среди на тезите на неопозитивизма и на политически коректното, които смя-
тат за лишено от смисъл всяко позоваване на религията. Смята се за реално 
само онова, което може да бъде измерено и количествено определено. Отдавайки 
на науката легитимното значение, което  отреждат нейните огромни успехи, 
нека не изпадаме в опростенчеството на новия материализъм. Защото все още 
си остава без научен отговор въпросът, зададен от Лайбниц: защо има по-скоро 
нещо, отколкото нищо? Науката, работеща единствено в пространствено-вре-
мева рамка, не би могла никога да каже какво е имало преди Big bang6. „Който 
признава, че не вижда зад завесата, няма право да твърди, че там няма нищо” 
(Ханс Кюнг). Още повече че в света, достъпен за науката, винаги ще си оста-
нат зони на мрака. 

Ние никога няма до постигнем безкрайно голямото или безкрайно малкото. В 
същото време, щом се увеличава знанието, нараства и незнанието. И най-на-
края, защо да предпоставяме a priori, че реалността, схваната в своята цялост, 
изключва неща, които се изплъзват от мярата? Поставянето на този въпрос 
легитимира метафизиката и религията.

Що се отнася до ролята, приписвана от Жак Моно7 на случайността в процеса 
на еволюцията, най-малкото, което може да се каже, е, че тя силно наподобява 
deus ex machina, една „зейнала паст”, на която се приписва „оживотворяваща 
ценност”. Разбира се, случайността и необходимостта са имали основопола-
гащо значение в хода на еволюцията. Което обаче не доказва, че еволюцията 
е лишена от смисъл. Защо имаме космос, благоприятстващ живота? Мнозина 
днешни физици и химици, за разлика от Моно, поддържат мнението, че законите 
на природата регулират случайността, така че не се случва незнайно какво. 
Всичко се случва така, все едно, че еволюцията, продължила 14 млрд. години, 
се е извършила в насока, благоприятна на живота, а сетне и за пробуждането 
на духа. Тогава религията има призванието да интерпретира еволюцията като 
устойчиво творение, придавайки  смисъл отвъд предела, до който науката по 
необходимост спира.

Друг голям въпрос, поставен от днешната наука: умът не е ли някакъв вторичен 
ефект на мозъка? Дали менталното е епифеномен на невроналното? Свободата 

5	 Ханс	Кюнг	(род.	1928)	–	швейцарски	теолог,	чиито	позиции	често	се	разминават	с	учението	на	Католиче-
ската	църква.	–	Б.пр.	
6	 Големият	взрив	(англ.).	–	Б.пр.
7	 	Жак	Моно	(1910–1976)	–	френски	биохимик,	Нобелов	лауреат	за	изследвания	в	областта	на	генетиката	
(1965),	автор	на	книгата	Необходимост и случайност	(1970).	–	Б.пр.
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на волята отживелица ли е? Отговорът, който ни подсказва нашият всекидне-
вен опит, е, че скенерът дава информации къде, тоест за локализациите, но не 
и как. „Фактът, че мисля чрез мозъка си, не означава, че мозъкът мисли вместо 
мен”. Геният на Шекспир, на Бах и най-вече човешката свобода са несводими 
до невробиологичната механика. Математикът Андре Лишнерович8 обичал да 
повтаря: „да не смесваме телефонния кабел със съобщението, което минава по 
него”. Ето защо по въпросите за началото, еволюцията на космоса или наша-
та свобода науката няма да донесе окончателното обяснение. Философският 
размисъл върху познанието и религиозното откровение има какво да добави към 
значението на научните открития. 

А сега, макар и по друг повод, бих искал да се спра на едни други пречки пред 
религиозната вяра, тоест на едно друго възражение, което може да се чуе сре-
щу вярата в Бога. То е свързано и с „нощта на вярата”, която е имала Майка 
Тереза: ако Бог съществува, защо толерира цялото това зло, което виждаме 
в света? Едни от нещастията идват от природата (земетресения, циклони, 
наводнения), а други – от нашите себеподобни. И тези последните стават все 
по-ужасяващи и разрушителни, колкото повече техниката се усъвършенства. 
Във всеки случай, ние поставяме все по-настойчиво от преди въпроса за от-
говорността на Бога за злото-в-света. За свети Августин и теологията след 
него злочестата участ на човечеството намира едно просто обяснение: тя се 
дължи на „отвратителния грях, сторен в (земния) рай”. В тази връзка Калвин 
учи, че след първородния грях „природата е в траур”. Дали това обяснение се 
възприема от нашите съвременници? Още далеч преди присъствието на хората 
по земята зверовете са се разкъсвали едни други. Големият „естествен закон” 
изисква да е така. Как различните екосистеми биха функционирали без този за-
кон, предхождащ всеки морал и появата на човека?

Разбира се, хората са удесеторили животинското насилие и отговорността 
пада върху тяхната свобода. Но защо Бог е позволил Аушвиц или кланетата, 
извършени от червените кхмери? В „Третата смърт на Бога” Андре Глюксман9 
очер тава около Бога цял обвинителен кръг: „ужасът бликва, пише той, и ако Гос-
под е всесилен, той или не е всемъдър, или пък не е всеблаг. Ако Господ е всезна-
ещ и ако е милостив, то трябва да вярваме, че е безсилен”. Още в края на XVII 
в. Пиер Бейл10 беше писал: „Начинът, по който злото се промъква под властта 
на едно безкрайно добро, безкрайно свято и безкрайно всемогъщо същество, е 
не само необясним, но дори и неразбираем”. 

Нека не даваме безапелационни отговори на тези, които ни питат с тревога 
за всеприсъствието на злото. Иисус никога не е говорил за първородния грях 
и никога не се е произнасял върху произхода на злото. Пол Клодел пише някъде: 
„Бог не е дошъл да обясни страданието. Той е дошъл да го изпълни със своето 
присъствие”. Един съвременен теолог, отец Рей-Мерме, признава, че „всички 

8	 Андре	Лишнерович	(1915–1998)	–	френски	математик,	специалист	по	диференциална	геометрия.	–	Б.пр.
9	 Андре	Глюксман	(род.	1937)	–	френски	мислител	и	есеист,	представител	на	т.нар.	„нови	философи”.	–	Б.пр.
10	 Пиер	Бейл	(1647–1706)	–	френски	философ,	богослов	и	моралист.	– Б.пр.



2011 / брой 10 (67)

101

обяснения рухват пред страданието на едно дете”. Тук се налага връщане към 
книга Йов. Съсипан от изпитанията, Йов иска сметка от Бога: „Викам към Тебе, 
и ти не обръщаш внимание на мене... О, да имаше кой да ме изслуша”11. Но Бог му 
отговаря с въпроси: „Де беше ти, когато полагах основите на земята? – кажи, 
ако знаеш”12. Йов стига до заключението: „ето, аз съм нищожен; какво ще Ти 
отговарям? Ръката си турям на устата си”13.

Защо злото съществува? Признаваме смирено: няма отговор, който да е по 
силите ни. Ето защо ще отговоря с думи, които веднъж чух от устата на Пол 
Рикьор: „Религията няма отговор на всичко”. Ала християнската вяра хвърля 
светлина и все пак релативизира тази огромна загадка чрез две твърдения, 
които са в центъра на Откровението: 1. Бог е дошъл сред нас; той е страдал 
от насилието на злото и е умрял в най-пълна изоставеност; и дори, както пише 
Паскал, „ще бъде в агония чак до края на света”; 2. В Небесния Йерусалим злото, 
страданието, сълзите, страхът, нощта и смъртта ще изчезнат. Така христия-
нинът знае, от една страна, че божественото присъствие непрестанно ще го 
съпровожда в дълбините на страданието, а от друга – че има един вид тунел 
във вечната светлина. 

Тъкмо към това откриване на надеждата бих искал да прибавя една констата-
ция, опровергаваща настоящия песимизъм, както и прекомерното днешно фикси-
ране върху злото. Доброто съществува, но то е дискретно. Към отношенията 
между доброто и злото е приложима известната поговорка: „Човек чува удари-
те, с които се отсича едно дърво, но не и гората, която пониква”. Гората, която 
пониква в мълчание, това е доброто, което всеки ден се извършва около нас 
и – защо не? – от нас. Ние, разбира се, наследяваме цялото зло от миналото, 
но също и извършеното добро. И ако изключим всекидневната реалност на до-
брото от анализа на човешката участ в исторически, философски и религиозен 
план, това би означавало да извършим нещо, което наистина няма оправдание. 
Отец Валадие14 с право реагира срещу „потулването на надеждата” и „свръх-
оценностяването на злото”, извършващи се от съвременната мисъл. Тя, според 
него, отрежда на злото „първостепенно място спрямо доброто... превръщайки го 
в един вид оловен похлупак, който безвъзвратно се спуска над нас”. Австрийски-
ят писател и философ Роберт Музил, починал през 1942 г., формулира следното 
парадоксално твърдение, което аз приемам напълно: „човекът е способен на 
всичко, дори на добро”. 

По повод на тайната на злото аз споменах доктрината за първородния грях, 
която липсва в Евангелията и поставя проблем пред нашите съвременници, ако 
те се впуснат в буквален прочит на книга Битие. Смятам за необходимо хрис-
тиянските Църкви да дадат ключове за прочита на този проблем и да предпри-

11	 Иов.	30:20;	31:35.
12	 Иов.	38:4.
13	 Иов.	39:34.
14	 Пол	Валадие	 (род.	1933)	–	френски	 свещеник	йезуит,	 специалист	 по	Ницше	и	 съвременна	политическа	
философия.	–	Б.пр.	
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емат Аgiornamento15 в тази връзка поне в три пункта: 1. Огромното значение на 
първородния грях. 2. Осъждането на смърт. 3. Наследената вина.

Днешната наука разпалва съмнения в общия произход (моногенизъм) или във 
всеки случай ни подтиква да се откажем от вярата в първата човешка двой-
ка, надарена с невероятни привилегии, непознаваща смъртта и живееща в 
земния рай, чиято диря, както пише отец Тейар дьо Шарден, „досега не е била 
открита”; двойка, в състояние на пълна свобода и извършила с ясно съзна-
ние грешка, довела до толкова драматично наказание. Напротив, ние виждаме 
колко трудно човечеството се отказва от животинското, как постепенно се 
научава да се държи изправено на крака, да говори и малко по малко развива 
приложението на своята свобода. Представеното в книга Битие е констата-
ция, че далеч назад, в дълбините на историята, хората са съгрешили поради 
горделивост и насилие.

Що се отнася до смъртта, колкото и тревожна да е тя, то тя не е осъждане, а 
естествен процес, свързан със сексуалното възпроизводство, в което смъртта 
е „програмирана”. „Има полза от създаването на същества, различни от родите-
лите, единствено ако те остават и имат място. И затова родителите си оти-
ват” – пише големият геолог Ксавие Льо Пишон, при това ревностен католик.

И най-накрая, проблемът с наследената вина, който пък влиза в противоречие 
с един текст от Иезекил 18:20 („син не ще понесе вината на баща, и баща не 
ще понесе вината на син”), както и с отговора на Иисус на въпросите за чо-
века, сляп по рождение („Кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди 
сляп?” – „нито тоя е съгрешил, нито родителите му” (Иоан. 9:2-3). Католическа-
та църква днес отказва да приеме наследената вина на народа, когото някога 
наричаше „богоубиец”. Ето защо тя трябва спешно да разсее неяснотите по 
темата, свързана с първородния грях. Искам да прибавя и че Православните 
църкви отхвърлят наследената вина. 

Текстът от книга Битие следователно не следва да се възприема по буквален 
начин. Защото и християните четат днес евангелията по начин, по-различен 
от този, по който са ги чели някога. Днес знаем, че в евангелията е имало ди-
дактични реконструкции на учението на Иисус и за Иисус въз основа на очевид-
ността на Възкресението на Месията. Те са били педагогика, просветлена от 
това убеждение. Което кара големия католически историк Анри-Ирине Мару да 
отбележи с пълно основание: 

„Едно Евангелие не е съдебно разследване, нито повече или по-малко точно опи-
сание или пък вярно предаване на случили се събития… Авторът иска да преда-
де на читателите си познанието за Христа, необходимо за тяхното спасение; 
за да изгради образа на Иисус, той дори може да прибегне към манипулацията 
на източниците, което понякога ни обърква (например с безразличието си към 
хронологията), ала би било повече от наивно да говорим за фалшификация или 

15	 Обновление	(ит.).	–	Б.пр.
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измама”.

Пояснението на Мару напълно съвпада със съвета, даден от Бенедикт XVI в  
Иисус от Назарет: да се съчетаят завоеванията на екзегезата с един гло-
бален прочит, който да осигури сцепление и хармония между начертанията на 
Бога и единството на двата Завета. Във всеки случай една интелектуална 
конверсия става необходимост не само поради прогреса в екзегезата, но и 
за разбирането на факта, че евангелистите, за разлика от нас, не поставят 
отчетлива граница между история, символични разкази (сравними с притчите) 
и теологията. След Възкресението на Иисус тяхната цел е била да покажат 
по възможно най-убедителен начин на своята публика, че миналото на народа 
на Завета и събитията от живота на Иисус се сливат във Възкресението на 
Месията. Ето защо нека не се изненадваме, ако прочетем под перото на ка-
толически екзегети, че Иисус вероятно е роден в Назарет, а не във Витлеем, 
и че избиването на невинните младенци вероятно не може да се приеме като 
исторически факт.

Тези бележки подтикват към един по-широк и все по-актуален размисъл за връз-
ките на християнството с промените, привнесени от историята. Една конста-
тация се налага: християнството в сравнение с останалите религии демон-
стрира в течение на вековете удивителна креативност и приспособимост към 
времената, пространствата и културите. Произлязло от иудаизма, то бързо се 
интегрира към гръко-римската цивилизация, а сетне „минава към варварите”, за 
да създаде европейската християнска общност, разпростряла се впоследствие 
в планетарен мащаб. Еволюцията на християнското изкуство е най-доброто 
свидетелство за този творчески дух – от първите базилики, та до днешните 
безизкусни църкви (Бразилия, Еври), като се мине през римската солидност, го-
тическата и ренесансова елегантност, бароковата бляскавост, неокласицизма 
и разнородния стил на XIX в. (Монмартр). Ето защо мнозина историци, сред 
които съм и аз, смятат, че не е никак случаен фактът, че модерната наука, 
правата на човека и подобряването на положението на жената възникват тък-
мо на християнска почва. И все пак към тези факти могат да се формулират 
и възражения: осъждането на Галилей (на Римската църква бяха потребни 359 
години, за да изкаже съжалението си), дългото недоверие на теологията към 
еволюцията, осъждането от страна на Пий VIII на Декларацията за правата на 
човека от 1789 г., на свободата на съвестта и на религията от Пий IX и т.н. 
Ала тутакси следва да признаем, че в наши дни, особено след Втория ватикански 
събор и най-вече благодарение на Йоан XXIII и на Йоан-Павел II, Католическата 
църква поиска прошка, и то по много ясен и отчетлив начин заради Инквизици-
ята, заради своя някогашен антииудаизъм, заради мълчанието си по отношение 
на поробването на чернокожите; че сега тя е начело на световната битка за 
свобода на съвестта и на религията, за правата на човека и срещу смъртно-
то наказание. Което означава, че нашата Църква не остава безчувствена към 
„знаците на времената”. И ние трябва да  помогнем да продължи по този път, 
за да не отстъпи пред изкушенията на самозатварянето и да не се върне към 
грешките от миналото.
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Друга историческа констатация, която донякъде се оттласква от анализа на 

отец Радклиф: днес ние сме в непозната ситуация. Никога в миналото не е 

съществувала цивилизация като нашата. В материален аспект поданиците на 

Луи XIV са били по-близо до съвременниците на Перикъл, отколкото до нас. 

Християнството, както и другите световни религии се озовават в една ци-

вилизация, много по-различна от тази, в която са възникнали. И не трябва да 

се учудваме, че адаптацията се извършва трудно. От края на XVIII в. христи-

янството преживя две големи революции: първо, индустриалната революция, а 

сега информационната и дигитална революция. Струпването на тези две ги-

гантски трансформации доведе до ускоряването на глобализацията, до масова 

урбанизация и мигновена комуникация чрез един зашеметяващ поток от звуци и 

образи. Всички тези сът ресения са съпроводени от прогрес в образованието и 

повишаване на жизненото равнище в традиционно развитите страни, а вече и 

в страните, поели по пътя на развитието. Нещо, което предполага правото на 

изказ на гражданите, по-голяма автономия на съвестта и глобална секулариза-

ция на обществата. Никога в света преди създаването на Съединените щати и 

Френската революция не е съществувало разделение между религията и полити-

ческата власт. В тази връзка от двеста години живеем в една радикално нова 

ситуация, която християнството, особено в католическата си версия, трябва 

да има предвид; иначе то ще бъде маргинализирано, а „новата евангелизация” 

ще претърпи неуспех.

И най-накрая искам да подчертая, че днес е необходимо да се даде нов импулс на 

икуменизма, особено на контактите между религиите, след като Йоан-Павел II 

създаде срещите в Асизи. По отношение на икуменизма смятам, че е напълно 

неоправдано вярващите в Иисус да не стегнат редиците си, когато християн-

ството става обект на засилени атаки. Сещам се за посланието, отправено 

от Йоан-Павел II към протестантите в Германия през 1980: „това, което ни 

обединява, е по-силно от онова, което ни разделя”. Във всеки случай е факт, че 

във всекидневния си живот християните все по-трудно проумяват основанията 

за минали разделения. Така че нека се захванем за работа.

Що се отнася до диалога между религиите, пред него се разкрива огромно поле 

за действие, даже не толкова в богословски план, колкото в плана за спасяване 

на планетата. Да помечтаем за миг: какво би станало, ако големите световни 

религии постигнат съгласие за общо действие срещу войната, мъченията и епи-

демиите, за защита на човешките права, както и за едно по-добро споделяне на 

ресурсите на планетата, за установяването на един по-хуманен икономически 

ред. Каква огромна надежда би пробудило едно такова сътрудничество, което с 

нищо не би попречило на всеки да се задълбочи в собствената си религия.

Ето защо в заключение бих искал да поясня в какво се състои оригиналността 

на християнството и защо, според мен, то си остава актуално. Двойният от-

говор на тези въпроси се съдържа в твърдението, че християнството носи със 

себе си новия облик на Бога и установява нови връзки между Бог и хората. Иисус 
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е бил евреин. Религията, произлязла от неговото учение, води началото си от 
иудаизма. Но – и тук ще цитирам Режис Дебре16 (Бог, следването на един път) – 
Иисус премахва „териториалността на религията… Божественост без почва, 
това е било нещо невиждано… (Богът на Иисус) вече не е етнически Бог… Това 
е Бог, излязъл от изолация, изтръгнат от корен… Иисус е глобализирал Бога… 
Всички нации са били приети на светата Трапеза”. Нещо, което е било съпът-
ствано от премахването на множество обичаи – сиреч на 248 предписания и на 
365 забрани на еврейския закон.

Затова с пълно основание може да се твърди, че Иисус е придал нов статут на 
човешката свобода. Първият Завет винаги е настоявал върху последователните 
освобождения на избрания народ: първо от Египет, сетне от вавилонски плен. 
Обратното, християнството схваща учението на Иисус като освобождаващо 
слово, насочено към всеки човек. Апостол Павел го заявява пред Галатяните: „И 
тъй, стойте твърдо в свободата, която Христос ни дарува. Към свобода сте 
призвани вие, братя” (Гал. 5: 1;13). А Йоан го потвърждава: „Истината ще ви на-
прави свободни… И тъй, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни” 
(Иоан. 8:32;36). Християнството въз основа на доктрината за мистичното тяло 
Христово учи, че всички хора са братя на Иисус, сънаследници заедно с него на 
Царството Божие, че всички са призвани към участта на окончателната бо-
жественост. Никога преди това достойнството на човека, на всеки човек, не е 
било заявено с такава сила и защитено с толкова силен аргумент. Всички хора 
са равни по право пред Бога. Ето защо, по мое мнение, настоящата глобализация 
дава нов шанс на християнството.

Друга безпрецедентна характеристика на учението на Иисус: начинът, по който 
той говори за своя Отец, казвайки му „Abba” (отче). По този повод Режис Дебре 
отбелязва: „Суровият Бог пълководец, който отмъщава и наказва („Твоята дес-
ница, Господи, съкруши неприятеля”17) отстъпва пред кроткия Бог, който проща-
ва и обезоръжава… Яхве устрашава; Иисус се усмихва”.

Призивът, отправен от Иисус към неговия Отец – „отче” – открива нова 
страница в религиозните анали на човечеството, тази на Въплъщението, на 
тайнството, непостижимо за науката и съобщимо на хората единствено чрез 
едно слово, дошло от другаде, едно „Откровение”. Всяко сближаване на това 
учение с „аватарите” на Вишну е повече от повърхностно. Вишну се явява 
последователно като риба, костенурка, глиган, като благочестивия воин Рама 
или като Кришна, съвършения любовник. Ала той никога не преминава наистина 
във формата, която приема. Тя е само привидност, предназначена за неговите 
почитатели. Християнството, напротив, учи, че Бог не просто си придава вид, 
че е станал човек. „Той е плакал в люлката, пише Лутер, бозал е от гръдта 
на майка си и е спал в яслата: ето основното положение на нашата религия”. 
Следователно той е наш брат и издигането на човечеството се е извършило 
благодарение на Въп лъщението; той присъства сред нас в Евхаристията и във 

16	 Режис	Дебре	(род.	1940)	–	френски	философ,	създател	на	т.нар.	„медиология”.	–	Б.пр.	
17	 Изх.	15:6.
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всички наши човешки братя, особено в тези, които страдат. Тайнство, което 
със сигурност не е от компетентността на науката, а е тайнство, револю-
ционизирало образа Божий. 

И накрая, последната християнска новост, също толкова парадоксална, колкото 
и предходната, но напълно осмисляща християнското Откровение: възкресение-
то на Иисус, „надигнал се” от мъртвите. Уникално, неочаквано събитие, непо-
нятно в термините на науката, „тайнство” в пълния смисъл на думата. Защото 
става дума не просто за божественост, която умира есента, за да възникне 
наново през пролетта, както е в някои антични религии, а за Сина Божий, окон-
чателно изтръгнал се от мъртвите. Ние можем да отказваме да приемем тази 
„лудост” – такъв е изразът на ап. Павел – но сме принудени да констатираме, 
че никога преди това не е имало подобна доктрина, че тя не присъства в никоя 
друга религия. Но в резултат от нея тъкмо възкръсналият Иисус е Този, който 
ще ни отвори дверите на Небесното царство и ще ни приеме там. Такъв е 
смисълът и развръзката, които християнството придава на нашия живот. От-
където, в крайна сметка, изниква и следният въпрос: защо една подобна надежда 
да е овехтяла?

Превод от френски: Тони Николов
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Епископ Захумско-Херцеговински Атанасий (Йевтич) е ро-
ден през 1938 г. Завършва семинария и богословски факул-
тет в Белград. Защитава докторат в Атина през 1967 г. на 
тема Еклeсиологията на апостол Павел според свети Йоан 
Златоуст. Приема монашеско пострижение от о. Юстин 
Попович. Преподава в православния институт „Св. Сергий” 
в Париж и в Богословския факултет в Белград. През 2007 г. 
е удостоен със званието доктор хонорис кауза на Право-
славната семинария „Св. Владимир” в Ню Йорк. Автор е на 
много книги на сръбски, гръцки и френски език. Превежда 
от старогръцки и от съвременни езици, както и среднове-
ковни сръбски текстове. Основни трудове: Патрология (из-

точните отци и писатели от IV и V в. от Никея до Халкидон); Следването на Христос; 
Христос – Алфа и Омега; Духовността на православието; По пътя на отците I и II; Бо-
гословие и философия; Прегръдката на световете; Живото Предание в Църквата; Мака-
вейските книги (превод с коментари); Книга Битие (превод с коментари); Богородица – 
четири беседи на св. Йоан Дамаскин (критично издание, увод и коментари – на гръцки); 
Еклесиологията на апостол Павел (на гръцки и на сръбски език); Апостолските мъже 
(критично издание, превод с коментари); Аскетика (на френски и на сръбски); Христос – 
светлина и живот на света (на гръцки); Да бъдеш и да живееш в Христа (на френски и 
на италиански); Христос – новата Пасха (т. 1–4) и др.
Настоящият текст на професор епископ Атанасий (Йевтич) е доклад, изнесен на конфе-
ренцията „Есхатологичното учение на Църквата” (Москва, 14–17 ноември 2005 г.).

Епископ Атанасий (Йевтич) 

протология и есХатология 

при сВ. максим изпоВедник – 

опит за тълкуВане на 60-и 

отгоВор до таласий

Св. Максим Изповедник (580–662) несъмнено е един от най-великите богосло-
ви, боговдъхновени отци на Църквата. Този свети подвижник и изповедник на 
евангелската истина, вяра, живот и мисъл, е известен най-вече с това, че след 
апостолите Йоан и Павел и след светителя Григорий Богослов най-дълбоко изказ-
ва основната богооткровена истина. Следвайки апостол Павел (Рим. 16:25; Еф. 
1:9; 5:32; 1 Кол. 1:26–27; 2:2; 4:3; 1 Тим. З:16), той я назовава „Тайната на Христа” 
(τὸ μυστήριον τοῦ Χρηστοῦ). По тази причина за св. Максим Изповедник говорим 
като за най-дълбок христологичен и христоцентричен богослов. За него „Тайна-
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та на Христа” е ключ и обяснение на всичко. С тази тайна, с това тайнство се 
обяснява всичко в божественото откровение (а по този начин и в християнство-
то). Както писа незабравимият отец Георги Флоровски: „За преподобния Максим 
Въплъщението е средоточието на световното битие – и не само в изкупителен 
план, но и в изначалния миротворчески план”1. За св. Максим Изповедник няма 
друго обосноваване и обяснение на Тайната Христова, освен тайната на пре-
двечния Велик съвет на Пресветата Троица (виж Ис. 9:6). 

Тази Тайна Христова за св. Максим, изповедника на Богочовека Христос, е едно-
временно и тайна на човека, негова протология и есхатология, т.е. тя е тайна 
на смисъла на самото творение и на назначението на човека и на всички твари 
за вечно съществувание, за безсмъртно благобитие и обожение с Христа и в 
Христа. С други думи, Тайната на Христа е тайнство на вечното спасение на 
човека и на всичко сътворено, на всичко съществуващо. Затова в неговото дъл-
бинно христологическо и христоцентрично богословие се съдържа антропология-
та и сотериологията (т.е. учението за човека и за неговото спасение). 

Св. Максим Изповедник действително е имал „скритата благодат на мистиче-
ското богословие” (по думите на една схолия към 59-и отговор към авва Тала-
сий) и затова той съвършено правилно е наречен „третият богослов” (τρίτος 
θεoλόγος)2 след св. ап. Йона Богослов и св. Григорий Богослов и преди великия 
византийски мистик св. Симеон Нови Богослов. 

Въобще трябва да се подчертае фактът, че за Максим Изповедник оригиналното 
богословие съществува и е действително възможно единствено благодарение 
на Сина и Словото Божие – Христа, само поради Неговото въплъщение и въчо-
вечаване. В прекрасното му и оригинално тълкувание на Господнята молитва, 
Отче наш, Максим казва: „На богословие ни учи въплътилото се Слово Божие, 
показвайки в Себе си Отца и Светия Дух, защото целият Отец е пребивавал 
в Сина и целият Дух Свети е пребивавал в пълнота във всецяло въплътяващи-
ят се Син, без Самият (Духът) да се въплъщава, но Отецът благоволявайки, а 
Духът съдействайки на Сина, Който именно Сам извършва (αὐτουργούντι) въплъ-
щението… когато Той от човеколюбие е сторил (Своето) съединение с тяло в 
ипостаста (Си)”3. 

Това открито от Христа и предадено в Църквата богословие не е нищо друго, 
освен самото Божие евангелие, а Евангелието отново не е нищо друго, освен 
Самия Христос като Богочовек, т.е. Синът и Словото Божие, въплътило се и 
въчовечило се заради нас човеците и заради нашето спасение, заради нашето 
вечно и несътворено обожение. Ето словата на св. Максим Изповедник по този 
въпрос: „Така, мисля си, Божието Евангелие е послание Божие и утешение за 
човеците, чрез въплътения Син, даруващ наградата на съизмерването с Отца 
на онези, които вярват в Него – а наградата е несътворено обожение”4. (За не-

1	 Восточные	Отцы	V–VIII	веков,	с.	200.
2	 PG	90,	204А.
3	 CCSG	23,	31–32	=	PG	90,	876.
4	 Отговори	до	Таласий,	61.	CCSG	22,	101	=	PG	90,	640.
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сътвореното обожение като плод именно на Христовото въплъщение ще кажем 
малко по-долу). 

За разбираното по този начин Евангелие светият отец говори и на друго място 
в своите съчинения: „Светото евангелие – казва той – е пораждане на творе-
нието, т.е. Божие чрез тяло (т.е. Христово) самоизвършване (αὐτουργία), което 
има царстване в безконечни векове, в което (царстване) ние ще имаме непре-
късната радост и веселие, защото този е ден невечерен и нескончаем. Защото 
(Писанието) говори: „Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развесе-
лим в него” (Пс. 117:24), наричайки ден евангелската благодат или самата тайна 
на Сътворилия тази благодат, в който ден желае (Бог) ние всички, по думите на 
божествения апостол, да ходим благообразно в деня на знанието и истината. 
Защото денят на вечната светлина е Христос”5. 

И така, според св. Максим Изповедник, Тайната Христова е тъждествена с 
Божието Евангелие, с божественото благовещение (т.е. радостната вест) – 
вечният живот и обожение, като всерадостно прославяне на човека и на всичко 
създадено в божествената безкрайна любов и блаженство, които Бог предвари-
телно е подготвил в Единородния Свой Възлюбен Син. Той с въплъщение е станал 
и Син Човечески, оставайки винаги и преди, и след въплъщението, Един и същи 
единствен възлюбен Син Божи6. Въплъщението и въчовечаването на Христа ни 
даде и подари на нас, хората, обожение и „обогочеловечение” (както в наши дни 
се изразява отец Юстин Попович, следвайки точно мисълта на св. Максим Из-
поведник). Затова, по думите на св. Максим, цялото Божие творение и цялото 
Откровение – частично записано в Светото писание – е само предвъзвещаване 
и постепенно проявление на тайната на Въплъщението, т.е. всичко и всички 
представлява евангелско, църковно, всекосмическо, есхатологическо предизобра-
жение на Христа Богочовека. 

За това богомъдрият Максим пише следното: „Тайната на Въплъщението на 
Словото (Логоса) съдържа в себе си смисъла (τὴν δύναμιν) на всички загадки и 
предобрази от Писанието, и също така – знание (за всички) явявани и умозрими 
твари. И онзи, който е познал тайнството на Кръста и Погребението (Христо-
ви), той е познал предизказаните словеса (логосите-причини). Този, който е пос-
ветен в неизразимия (тайнствен) смисъл на Възкресението, е познал и целта, 
поради която Бог първоначално е привел всичко в битие”7. 

Още в този неголям текст е видна, от една страна, протологията на св. Мак-
сим Изповедник (където се говори за първоначалното състояние и логосите) и 
от друга – за есхатологията му (т.е. за Възкресението на Христа, което раз-
крива първоначалната цел и окончателната цел на създаването на света). Но 
в същото това време между протологията и есхатологията св. Максим Изпо-
ведник въвежда тайнството на Кръста и погребението, т.е. икономийното, спа-

5	 Отговори	до	Таласий,	65.	CCSG	22,	299	=	PG	90,	768.
6	 Виж	пролога	на	Евангелието	според	Йоан	и	посланието	на	ап.	Павел	до	Ефесяните,	върху	които	Максим	
обосновава	своята	протология	и	есхатология.
7	 Глави	за	богословието,	1,	66.	PG	90,	1108.
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сително дело на изкуплението от греха и смъртта. Тази междинна реалност – 
домостроителството на изкупителното страдание на Христа – Максим също 
отчита напълно сериозно в своето богословие, защото той е сотериологичен 
богослов в противоположност на средновековните схоластици, които поставяли 
чисто хипотетични въпроси. Сега ще кажем, само че тази междинна спасителна 
икономия (домостроителство) се нарича ἐπισαχθεῖσα οἰκονομία – т.е. допълни-
телната икономия на страданието на Христа между Неговото въплъщение и 
възкресение. Но ще добавим, че и това изкупително домостроителство влиза 
във всеобемащото „Тайнство Христово” и не изменя първоначалния божествен 
съвет за въчовечаването на Божия Син заради обожението на човека и съеди-
нението му с Бога. 

Безкрайните измерения на това всеобемащо богочовешко тайнство може да се 
наблюдават в сбит вид в 60-и отговор на св. Максим до ученика му Таласий – 
африкански монах, който притежавал характерния за монасите стремеж към 
познание на най-дълбоките тайни на християнската вяра и живот. Това е явно 
от въпросите му, които са предизвикали такива дълбоки отговори от страна 
на неговия учител и сподвижник, изпратени му от византийската столица до 
неговия манастир в Африка. Същата богочовешка тайна може да се види, но 
погледната от друг ъгъл, в 59-и отговор до Таласий, в частта, където светият 
отец тълкува словата на апостол Петър: „Като постигате края на вашата 
вяра – спасението на душите” (1 Петр. 1:9). 

Нека първо приведем словата от началото на 60-и отговор до Таласий, който е 
най-важен за нашата тема: „Тайната на Христа словата на Писанието наричат 
Христос (Кол. 1:26)… т.е. едно и също е „Христос” и „Тайната на Христа”. А 
това очевидно е неизразимото и непостижимото съединение по ипостас (в едно 
лице) на Божеството и човешката природа, което привежда всячески човешката 
природа в тъждество с Божеството, по причина на ипостаста, и съставлявайки 
по този начин една сложна ипостас (μίαν σύνθετον ὑπόστασιν) от двете природи 
(божествената и човешката)… Това именно е тази велика и съкровена тайна 
(Ефес. 3:3,9; 5:32; Кол. 1:26–27; 1 Тим. 3:16). Това е тази блажена и крайна цел 
(τέλος) – свършек, заради който всичко е сътворено. Това е тази божествена цел 
(σκοπός), предзнаменувана от Бога преди началото на всичко. Определяйки тази 
цел, ние говорим, че тя е предварително замисленото от Бога свършване (усъ-
вършенстване, τέλος), заради което е всичко останало, а то самото не е заради 
нищо друго. Гледайки на тази крайна цел (τέλος), Бог е сътворил същността на 
всичко. Това наистина е абсолютният предел (πέρας-край) на Божието промишле-
ние и на тези, за които Той промисля, при чието постигане всичко сътворено 
от Него ще бъде под един глава – Христос (Ефес. 1:10–11). Тази тайна обхваща 
всички векове и явява неизмеримия и нескончаем, съществуващ преди вековете 
Велик съвет Божий, чийто вестител е станал същият този по същността Си 
Логос Божий (Слово Божие-Христос), Който е станал човек и е открил, ако може 
така да се каже, самата вътрешна дълбина на Отческата благост и в Себе си 
е показал крайната цел, която несъмнено всяко сътворено същество е получило 
в началото на битието. 
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Заради Христа, сиреч заради Тайната Христова, всеки и всичко, което е влязло 
във вековете, е получило в Христа начало и крайна цел на битието си. Защото 
преди вековете е било замислено от Бога съединяването на границите и без-
граничното, на мярата и безмерното, на крайното и безкрайното, на Твореца и 
творението, на покоя и движението. Това съединение е явено в Христа в послед-
ните времена, като така явява у Себе Си изпълнението на Божия промисъл, така 
че всичко, което по природа се движи, да стане, да се установи около Неподвиж-
ния по същността Си (Бога), като напълно изстъпи от движението към себе си 
и между себе си, и опитно премине към неизменното и тъждествено знание на 
Този, в Когото се е удостоило да се установи. Това знание им дава наслада на 
Познавания (Бога)… Това Тайнство е предузнал (предвидял) преди всички векове 
Отец и Син и Светият Дух. Отец по благоволение, Син по това, че Сам Той го 
извършва, а Духът по съдействие… И така, Христос е предузнат не по това, 
което Той е бил по природа за Себе Си, но по това, което Той явява по-късно 
(като Богочовек), по домостроителството на нашето спасение. Защото наис-
тина подобаваше Този, Който по природа е Създател на същностите на всички 
твари, Той същият да е и Сам извършител на обожението по благодат на оне-
зи, които са създадени, за да се прояви Дарителят и Дародавецът на вечното 
битие”8.

От казаното е видно, че Христовата Тайна се намира в основата и на това, 
което наричаме христологическа протология, и на христологията, и на право-
славната есхатология. Нека повторим с наши думи последните цитирани думи: 
протологията се отнася до битието и даже до вечно-битието (τὸ ἀεὶ εἶναι), 
докато есхатологията се отнася до вечното благобитие (τὸ ἀεὶ εὖ εἶναι). Трябва 
да помним, че Бог всичко е сътворил за вечно битие, за вечно съществуване и 
всичко вечно ще битийства-съществува. Гаранция за казаното е това, което св. 
Максим Изповедник нарича предсъществуващи в Бога логоси (словеса, причини), 
които означават Божията воля, причини, образци на всичко сътворено, имащо 
битие. Всички тези логоси се намират във вечното и ипостасно Слово Божие, и 
затова всячески се стремят към Него, тъй като всичко е създадено от Него и 
за Него, всичкото съществува заради Него. Той като Логос, свръхсъществуващ, 
и като причина на логосите, безкрайно ги превъзхожда (Кол. 1:16–17).

Може да се постави въпросът: кое е по-старо, по-ранно, и кое е по-късно? Рабо-
тата е там, че тук се сблъскваме с това, което в православната иконопис се 
нарича обратна перспектива. В това именно е въпросът. Трябва да помним, че у 
св. Максим Изповедник началото, или точката Алфа, и Краят, или точката Оме-
га, са тясно свързани помежду си както във вечната Божия мисъл, така и в пред-
вечния велик Съвет на Светата Троица (Ис. 9:6; „Отговор до Таласий”, 60). Те 
съвпадат и се отъждествяват конкретно в Логоса-Сина-Христа. Това е така в 
Бога и за Бога, но за нас – тварите, за създадения свят, за съществата, които 
са тварни, които са започнали да съществуват, да бъдат, и затова са ограниче-
ни, у тях това всъщност представлява движение (κίνησις) от началото към края. 
И тук някак началото определя края, Алфата определя Омегата. Но тъй като 

8	 CCSG,	620–626.
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творението и преди всичко човек, като богообразно и богоподобно (по-точно: 
христообразно и христоподобно) същество в божественото домостроителство, 
потенциално, динамично е насочен и устремен към божественото несътворено 
обжение в Логоса-Сина-Христа, той при това положение, когато достигне до 
края, Който е Христос, ще придобие не само Началото, но и безкрайното и без-
граничното, т.е. неограниченото обжение. И обжението не е само безгранично 
и безкрайно по отношение на бъдещето, а и по отношение на миналото. 

С една дума, това е неограничена в която и да е посока божествена вечност на 
обжението и обогочеловечаването в Христа. И тук есхатологическата точка 
Омега определя протологическата точка Алфа. Краят като пълнота определя 
началото, не обратното. Разбира се, че няма Край без Начало, но няма и Начало, 
ако липсва неговото изпълнение в Завършването и Извършването, а това пък 
е Край без Край. Именно това изразява апофатическият език на св. Максим 
Изповедник, особено такива парадоксални изрази като: винаги движещо се сто-
ене, стоящо движение; човек безначален и безкраен (ἀεικίνιτος στάσις, κίνησις 
στάσιμος; ἄνθροπος ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος). 

Преди да обясним тези дълбоки слова и мисли на Максим Изповедник, нека приве-
дем един откъс от 59-и отговор до авва Таласий9: „А спасението на душата е 
наистина край на вярата (τὸ τέλος) (1 Петр. 1:9), а краят на вярата е истинско 
откриване на Бога, в Когото се вярва. А истинното откровение на Вярвания 
(Бог) е неизразимо, по аналогия на вярата, то е перихоресис (περιχώρησης, усил-
ване) във всеки вярващ на Вярвания (Бога); а перихоресис с Вярвания е възвръ-
щане, най-накрая, на вярващите към началото. Това възвръщане накрая към нача-
лото е осъществление на желанието (ἔφεσις, стремежът), а осъществлението 
на желанието е вечнодвижещ се покой на желаещите около Желания (Христа) (ἡ 
περὶ τὸ ἐφετὸν τῶν ἐφιεμένων ἀεικίνιτος στάσις). 

Вечно движещият се покой е непрестанна наслада от Желания; това непрес-
танно наслаждение е причастие със свръхприродните божествени блага. А при-
частието със свръхприродните божествени блага е уподобяване (ὁμοίωσις) на 
причастника с Този, на Когото става причастен (Христа), а уподобяване на 
причастника с Причастявания става по енергия чрез уподобяване, ожидано отъж-
дествяване на причастника с Причастявания. А по енергия чрез ожидано отъж-
дествяване на причастника с Причастявания е обжение (θέωσις) на удостоения 
с обжението. А обжението е по принципа на обкръжаването (καθ΄ὑπογραφῆς 
λόγον), обемането и окончанието (περιοχὴ καὶ πέρας) на всички времена и векове 
и на всичко в тях. А обемането и окончанието на всички времена и векове, и 
на всичко в тях, е неразделно единство у спасяваните на всецялото и истинно 
начало с истинския и всецял край; а неразделното единство у спасяваните на 
всецялото и единно начало и истинският и всецял край е най-добрият изход 
(ἔκβασις) на природните същества, които в началото и в края са били съществе-
но ограничени (μεμετρημένων). Изходът на тези същества, които са били по на-
чало и в края ограничени (περιγεγραμένων), е в удостоението на непосредствена 

9 Схолия към отговор 59.	CCSG	22,	69	=	PG	90,	617.
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и безконечна, и напълно безгранична, всемогъща и свръхмогъща енергия Божия; 
а непосредствената и безконечна, и напълно безгранична, всемогъща и свръхмо-
гъща Божия енергия е намиращото се в неизразимо и свръхумно (непонятно за 
ума) неизречимо съединение и свръхсловесно удоволствие, и радост на действа-
ните (τών ενεργουμένων), за което изобщо не е възможно да се намерят мисли, 
или слова, или понятия, или изрази в природата на феноменално съществуващи-
те същества. Тъй като природата няма логоси за свръхприродното, както няма 
и знаци за противоприродното. А свръхприродно наричаме: това Божествено и 
немислимо удоволствие, което Бог природно върши, съединявайки се по благодат 
с достойните. А противоприродно се нарича тази неизразима болка, която се 
състои в лишаване от горепосоченото удоволствие, която болка Бог обикновено 
дава природно, съединявайки се въпреки благодатта с недостойните. Тъй като 
по отношение на подлежащото у всеки качество на разположението, Бог се съ-
единява както Сам знае, давайки на всеки да почувства според това, как всеки 
сам се е сформирал за приемането на Бога, Който ще се съедини непременно с 
всички во веки веков”.

Нека повторим в сбит вид думите на светеца: спасението на душите е краят 
на вярата. Пълното откровение на Бога, в Когото се вярва, е перихоресис на 
вярващите с вярвания Бог. Възвръщането на края към началото е изпълнение 
на изначалното желание, на вечнодвижещия се покой на желаещите в Желания-
Христос, това е непрекъснато наслаждение от Него. 

Причастяването с божествените блага е уподобяване на Христа. Отъждествя-
ването по енергия с Него е обжение. В обгръщането на всички времена и веко-
ве, и на всичко, което е в тях, се намира неразделимото единство в спасеното 
на истинското начало и пълния край. Пределният, най-добър изход за природните 
(ограничените) от начало до край същества е Божията енергия (действие) в 
достойните. Неизразимото удоволствие и радост на обжените е благодатно 
съединение на достойните с Бога в радост, или с недостойните в болка, заради 
тяхното самолишение от благодат (любов) Божия (както сам Максим добавя). 

Четейки този и други подобни текстове на св. Максим Изповедник, които са 
едни изключително дълбоки, тънки богословско-философски изказвания на право-
славното църковно богомислие и богомъдрие, оставаме с впечатлението, че у 
Максим Изповедник веднага се забелязва свързването на библейско-християнска-
та протология10 и библейско-църковната есхатология11. На невнимателния чита-
тел или слушател може да се стори, че това е вече познатото от античността 
„завръщане на всичко съществуващо към началото”, т.е. тук Максим дейст-
вително се влияе от Ориген и по този начин се явява наследник на елинската 
философия с учението за апокатастасиса, т.е. завръщането на всичко към из-
началното му състояние. Като че ли тук отново се сблъскваме с „вечния кръго-
врат”, с безизходния „цикъл на завъртанията”, и по този начин – с бягството 
от историята, от събитията и новите неща, нещо от сорта на Соломоновите 

10	 Учението	за	първите	начала	на	всичко	съществуващо.	–	Б.пр.
11	 Учение	за	последната	реалност	на	всичко	съществуващо,	което	е,	което	ще	бъде	и	вечно	ще	бъде	и	ще	
живее.	–	Б.пр.
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слова: „Няма нищо ново под слънцето” (Екл. 1:9).

Всъщност св. Максим Изповедник казва точно обратното. Въпреки цялото му 
настояване за връзката между началото и края и на промислителната продължи-
телност от края към началото, за да бъде подчертана древната по божествен 
план и в същото време мъдро скривана и откривана истина и тайна, че един и 
Същи е Предвечният велик Съвет на Троичния Бог, Който е предвидил всичко 
и предопределил още в началото, тъй като един и същи е Бог, Творец и Про-
мислител на всичко съществуващо в началото, но че именно този велик Съвет 
предопределя в Своята любов, че Един от Троицата ще бъде и крайният Самоиз-
вършител и Дародавец на Пълнотата, сиреч Спасител и Прославител „в края на 
вековете” – това е, което св. Максим, следвайки ап. Павел, назовава Тайната на 
Христос („Отговор до Таласий”, 60).

Затова св. Максим казва, че човек, сътворен в началото богообразно и богопо-
добно, жадуващ Бога и стремящ се към Него, е получил в Рая изобилие от блага 
и таланти и е бил предопределен за още по-голямо възрастване, но тъй като е 
паднал и се е отделил от Бога, той е деградирал, така че почти е станал „без-
надежден случай”, защото е загубил общението си (κοινωνία) с Бога. Въпреки 
това, същият този човек, въплътил се в Христа и въчовечил се, е получил не 
само възстановяване в първоначалното райско състояние, но и много по-широ-
ко, дълго, високо и дълбоко (Еф. 3:18) и всячески обезпечено общение (кинония), 
тоест второ общение (δευτέραν κοινωνίαν), което е много повече от първото – 
ипостасно единение с божествената природа в лицето на Христа, на Божия Син, 
станал Син Човечески, Който е един и същи „вчера, днес и во веки” (Евр. 13:8). 
В Христа човек е получил това, което в Рая неблаговременно е пожелал и про-
тивоприродно е дръзнал да иска – равенство с Бога (ἰσοθείαν), което в Христа 
се превърнало в осиновление и единство с Бога. В същото време човек останал 
истински и в пълна мяра човек, по мярата на Тайнството: както Синът Божи 
станал човек, оставайки в пълнота Бог. Това действително е ново творение, 
ново състояние, „нова твар в Христа” (2 Кор. 3:6; 5:17; Еф. 2:15; 4:24; Откр. 21:15), 
което несравнимо превъзхожда райското състояние, т.е. онова Начало, Алфата. 
Този Край (τέλος), Омега, св. Максим Изповедник назовава и „завръщане на края 
към началото” и още по-точно: „изпълнение на началото в края”, така че това 
не е просто „завръщане”, а вечно Ново и Новотворящо, „единственото ново под 
слънцето” (това мнение виждаме не само у Максим, но и у Дамаскин), когато 
Бог наистина произнася и осъществява Своите есхатологически слова: „Ето, 
всичко ново творя” (Откр. 21:5). Това е тази есхатологическа Петдесетница, 
чийто предобраз във Ветхия Завет е юбилеят, „седем пъти по седем”, а в Новия 
Завет, в Църквата – Царството на Сина в Неговата любов (Кол. 1:13), осъщест-
вено ὑπερεκπερισσού (свръхизобилно отколкото можем да изпросим или мислим – 
Еф. 3:20; срв. 1 Кор. 2:9) като излияние на благодатта на Божия Дух, „откриващ 
и изпитващ, и дълбините Божии” (1 Кор. 2:10) на всяко тяло „седемдесет пъти на 
седмерицата” (виж за това по-подробно в 65-и отговор на Максим до Таласий).

Чрез Хистовото въплъщение, следователно, е сътворена нова кинония на Бога 
и човека, вечна кинония, тъй като καινοτομούνται αἱ φύσεις (изсичат се наново 
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природите – църковната песен, взета от Григорий Богослов и Максим) в един-
ството на Богочовека Христа, в Който човек получава „несътворено обжение” 
(τὴν ἀγένητον θέωσιν) и бива „по благо безначален и безконечен” (ἀνάρχους κατὰ 
χάριν καὶ ἀτελεύτετος).

Св. Максим Изповедник пише: „С второ общение Логосът получава природа (чо-
вешка и в нея всяка богосъздадена природа на тварта), много по-парадоксално 
от предишното общение (δευτέραν κοινωνίαν ὁ Λόγος ἐκοινώνησε τῇ φύσει, πολὺ 
τῆς προτέρας περοδοξοτέραν); доколкото първоначално е дал от най-доброто, по-
късно, с волята Си, е взел Сам участие в най-лошото, така че да спаси и об-
раза [Божи в човека], и да обезсмърти тялото, а и лъжовното слово на змията 
[дявола], казано за природата, да унищожи напълно. Така той е направил отново 
природата, както в началото, чиста от злото, обогатена с обжението по от-
ношение на първото сътворение (τῇ θεώσει πλεονκτούσαν τὴν πρώτην διάπλασιν). 
И както отначало Той е сътворил несъществуващото, така и след като е падна-
ла природата, Той отново я спасява, утвърждавайки я с неизменност, та повече 
да не пада, и така изпълнил (извършил) целия Съвет на Бога Отца за нея, като 
я обжил със силата на Своето въчовечаване”.

От всички цитирани текстове, и особено от Максимовите 59-и и 60-и отговори 
до авва Таласий, можем да видим, че в основата на Максимовата христология 
и като средоточие на христоцентричното му богословие стои Халкидонското 
изповедание на Тайната на Христовото въплъщение и въчовечаване. Както и в 
Халкидонския орос, така и у св. Максим е видна двуединната тайна на Богочо-
века Христос – мяра и мерило на прославата на човека в Бога, без сливане или 
изменение на природите, без унищожение на природа и личност, но с неизмеримо-
то обогатяване с Божията любов, благодат, спасение, обжение. С една дума, в 
Христа се съдържа цялата протология и есхатология на св. Максим Изповедник. 
А това значи и цялата антропология и есхатология на Православната църква. 

Превод от руски: Светослав Риболов
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Венцислав Каравълчев

сВ. климент, папа римски – 

пърВи епископ на софия

„Всичко ново е добре забравено старо” – тази позната максима е напълно при-
ложима за богатата ни църковна история, която очаква да бъде преоткрита и 
представена по един съвременен начин. Хората винаги са имали нужда от во-
дачи, на които да се доверят, от които да черпят вдъхновение, мотивация и 
ценностни ориентири и в чийто пример да преоткриват своята духовна иден-
тичност. Това важи в още по-голяма степен за духовните водачи, които без ли-
цемерие са следвали Христос и именно затова Неговата слава се е отобразила 
в тях. А когато тези ярки личности са живеели по нашите земи, ние ги чувства-
ме още по-близки, а примерът им е по-жив и по-вдъхновяващ. Личности като св. 
Йоан Рилски и св. Злата Мъгленска, всеки в своето време и със своето служение, 
са поддържали жива вярата на поколения наши сънародници и сега продължават 
да са духовни ориентири за хората, които търсят тяхната молитвена подкрепа. 

Но има и друг вид примери. Днес много поместни православни църкви си поста-
вят за цел изграждането на национална църковна идентичност, като популя-
ризират легендарни истории за пребиваването и проповедта на апостолите и 
техните ученици по своите земи и така повдигат достойнството и ранга на 
катедрите си. Получава се едно съмнително съревнование за историческо пър-
венство.

Българската църква според нас е в другата крайност: тя продължава да бъде 
в огромен дълг към народа ни. Не защото не създава подобни митове и легенди 
(и у нас в последните години се появиха такива опити), а защото не се стреми 
да разкрие голямото, при това безспорно и съвсем не митологично християнско 
наследство на земите ни. Не се полагат усилия да се възкресят имената и па-
метта на светците, осветили с живота си родните ни места.

Венцислав  Каравълчев е богослов и историк. Завършил е Духовна-
та академия "Св. Климент Охридски". Специализирал богословие в 
Атинския университет "Каподистрия" и ислямо-християнски отно-
шения в Бирмингамския университет. Преподавал църковна исто-
рия и богословие в Батуми и Киев.
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За св. Климент, папа Римски, е писано много и съществува огромно количество 
литература. Въпреки това обаче неговите живот и дело продължават да крият 
много неизвестни. Всъщност ние почти не разполагаме със сведения за живота 
и дейността на този велик предстоятел на Църквата. Всичко, с което боравим, 
са по-скоро хипотези и догадки, основаващи се на сведения, достигнали до нас 
в повечето случаи доста след смъртта на св. Климент1. Не е изяснен дори въп-
росът за неговия етнически произход. Мнозина предполагат, че е юдеин поради 
факта, че в своето Послание до коринтяните често се позовава на Стария за-
вет2. Същевременно обаче от същото послание3 се вижда, че той добре познава 
и езическата религия и митология, както и римската военна организация. Ако 
приемем за верни свидетелствата на Ориген, Евсевий Кесарийски, Йероним и 
др.4, че споменатият от ап. Павел в посланието му до Филипяни (Филип. 4:2–3) 
Климент е тъждествен със св. Климент Римски, то тогава е напълно възможно 
св. Климент да е бил тракиец. Към това предположение ни подтиква фактът, че 
ап. Павел споменава за него в посланието си до жителите на Филипи, на които 
Климент е бил добре познат, при това не само като съработник на ап. Павел, 
но и като изключително добродетелен мъж, както личи от кратката информа-
ция, съдържаща се в посланието, където единствено той е споменат поименно 
измежду многото съработници на апостола5. Твърде вероятно св. Климент да е 
бил от самия Филипи или прилежащия в близост район и поради това ап. Павел 
споменава единствено неговото име в посланието си, като някой добре познат 
на филипяните6. Районът на Филипи по времето на св. ап. Павел е бил населен 
предимно с траки7. Тоест имаме основание да допуснем, че св. Климент има 
тракийски произход. Както ще видим по-късно в настоящата статия, подобно 
предположение и дори твърдение е направено много преди нас. 

През ХIХ век става особено популярна тезата, че св. Климент Римски е с царско 
потекло и е тъждествен с братовчеда на император Домициан – Тит Флавий 
Климент. Тит Флавий Климент претърпял мъченическа смърт за това, че бил 
християнин през 95 или 96 г. Днес обаче тази хипотеза напълно се отхвърля8. 
Версията за знатния му произход се е наложила включително и в житията, 

1	 Виж:	Simon,	D.	Clemens Romanus: An apologetical study. Bibliotheca Sacra,	22,	1865,	pp.	353-395.
2	 Прави	впечатление,	че	не	винаги	св.	Климент	цитира	точно	Стария	завет,	като	понякога	влага	в	устата	на	
Мойсей	примерно	думи,	които	нямат	точен	старозаветен	аналог.	Това	като	че	ли	допълнително	разклаща	хипо-
тезата	за	юдейския	произход	на	св.	Климент.	По-подробно	по	въпроса	виж:	Harris,	J.	R.	On the obscure quotation 
in the First Epistle of Clement, JBL	(Journal	of	Biblical	Literature),	vol.29,	1910,	pp.190–195.
3	 Μπονης	,	Κ.	Κλήμεντος	Ρώμης	Επιστολή	Α	πρός	Κορινθίους,	Αθήναι,	1973;	Clarke,	W.	First epistle of Clement to 
the Corinthians,	London,	1937.
4	 Eusebius	Pamphilius,	Historia Ecclesiae,	III:	4–9;	V:6,	The	Loeb	Classical	library,	London,	1944,	vol.1	Eusebius	
Hieronimus	Stridonensis,	De	Viris	illustribus,	Migne,	PL.,	Parisi,	1845,	t.XXIII,	p.	631:	XV.
5	 Виж:	Филип.	4:2–3.
6	 Мнозина	от	изследователите	са	на	мнение,	че	св.	Климент	е	роден	във	Филипи	или	околността.	Виж	напри-
мер:	Simon,	D.	Clemens Romanus...,	p.	380.
7	 Plinii	Secundi,	Naturalis Historia,	ed.	L.	Ian,	C.	Mayhoff:	Lipsiae,	1906,	ІV,	40.	По-подробно	по	въпроса	виж	на-
пример	статията:	Делев.	П.	„Плиний	Стари	и	тракийските	племена	в	района	на	Средна	Места”.	В:	Изследвания	
в	чест	на	проф.	Иван	Маразов,	С.	2002,	с.	273–281.
8	 Виж	например:	Bardenhewer,	O.	Geschichte der altkirchlichen Literatur,	bd.	I,	Freiburg,	1913	(2008),	s.	82	f.;	
107	f.
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ползвани от Православната църква, които буквално преповтарят западните9. 
Там са описани неговият произход, родословие, детство и юношество с големи 
подробности. Тези жития де факто са повлияни от погрешното отъждествяване 
на св. Климент с братовчеда на император Домициан – Тит Флавий Климент. 
Твърде вероятно е дори житието на Тит Флавий Климент да е компилирано и 
да се е получило смесване на двата и дори повече образа още от дълбока древ-
ност. Това твърдение се подкрепя от факта, че и един друг Климент, отдалечен 
с повече от половин век във времето и с хиляди километри в пространство-
то, носи същото име. Става дума за Климент Александрийски, който започва 
своето най-известно съчинение Стромати („Килими”) с думите: „ΤΙΤΟΥ ΦΛΑΒΙΟΥ 
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΗ...”10. Отбелязваме това, защото основен из-
вор на популярното днес житие на св. Климент Римски са именно псевдо-Кли-
ментовите произведения, т.нар. „Климентини”. Те са разделени на две части, 
първата съдържа десет книги Срещи11, а втората – двадесет книги Беседи12. 
Историята и литературният жанр на тези псевдо-Климентови произведения е 
много интересна, но в случая те не са обект на това изследване, понеже ня-
мат пряко отношение към въпросите, на които търсим отговор. Ще отбележим 
само, че Климентините се появяват през III–IV в. Въпреки че се явяват „преки 
наследници на елинистичния роман”13 и са написани в средата на сектата на 
евионитите14, те са възприети от Римокатолическата църква, която спомага 
за популяризирането и разспространението им. Причината за това е фактът, 
че там св. Климент Римски е представен като римлянин, благородник и затова 
съвсем естествено в един момент той заема знатната епископска катедра в 
Рим. Отпадат трудните за отговор въпроси, какво прави той със св. ап. Павел 
на Балканите, как така се превръща в известна личност в град Филипи, защо е 
„първи повярвал измежду езичници и елини” и т.н. 

По свидетелството на мнозина Св. Отци св. Климент е бил апостолски мъж. 
Според св. Ириней Лионски той лично се е познавал със светите апостоли Петър 
и Павел и е бил техен ученик15. Ориген нарича св. Климент също апостолски уче-
ник (Clemens apostolorum discipulus)16, като на друго място казва, че е бил обър-
нат към вярата вероятно от св. ап. Павел17. Св. Йоан Златоуст не само отъж-

9	 Виж	например	най-популярния	и	пълен	сборник	с	жития	на	светци	в	славянския	свят,	този	на	св.	Димитрий	
Ростовски	:	Жития святых по изложению святителя Димитрия, митрополита Ростовского,	Месяц	ноябрь,	Бар-
наул,	2002–2003,	с.	403–412.	Сравни	житието	с	други	подобни	издания,	например:	Месяцеслов.	Настольная	
книга	свещеннослужителя,	т.	2,	Москва,	1978	г.	с.	330–331.	Едно	хубаво	изключение	в	тази	редица	от	тиражи-
ране	на	неистини	са	сборниците	с	жития	на	Baring-Gould,	където	критично	са	разгледани	всички	сведения	за	
св.	Климент	и	са	изключени	от	употреба	всички	апокрифни	истории.	Виж:	Baring-Gould,	S.	The lives of the saints,	
vol.	XIV,	Edinburgh,	1914,	pp.	506–508.
10	 Clementis	Alexandrini,	Stromatum,	Migne,	PG,	t.	VIII,	Parisi,	1857,	p.	687
11	 S.Clementis	I	Pontificis	Romani,	Recognitiones S.Clementis,	Migne,	PG,	t.	І,	Parisi,	1857,	pp.	1157–1474.
12	 S.Clementis	 I	Pontificis	Romani,	Homiliae S.Clementis,	Migne,	PG,	 t.	 ІI,	Parisi,	1857;	BHG	(Bibliotheca	hagio-
graphica	Graeca),	t.I,	Bruxelles,	1967,	pp.	113–115,	№	322–341.	
13	 Виж:	Бърлиева,	С.	Агиографските	творби	за	св.	Кирил	и	Методий	в	Legenda Aurea	на	Яков	Ворагински,	Ки-
рило-Методиевски	студии,	кн.	11,	С.,	1998,	с.	23	и	сл.	
14	 Виж:	Waitz,	H.	Die Pseudoklementinen Homilien und Rekognitionen,	Leipzig,	1904,	T.U.	XXV,	4.
15	 Sancti	Irenaei	episcopi	Lugdunensis	et	martyris,	Contra haereses,	Migne,	PG,	t.VII,	Parisi,1857,	p.	849,	III,	3.
16	 Origenis,	Περή	Αρχών,	Migne,	PG,	t.	XI,	Parisi,	1857,	p.	194,	Liber	II,	3:6.
17	 Origenis,	Κατα	Ιωαννην	ευαγγελιον	εζηγητικων,	Migne,	PG,	t.	XІV,	Parisi,	1857,	p.	293,	Τομος	Σ	:36.	
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дествява Климент от посланието на св. ап. Павел до Филипяни със св. Климент 

папа Римски, но дори казва, че св. Климент е бил постоянен сътрудник на св. ап. 

Павел и го е придружавал по време на всичките му пътувания18. Бащата на Цър-

ковната история Евсевий също е съгласен косвено с едно такова твърдение. Той 

казва, че св. Климент е най-вероятно преводачът на св. ап. Павловото Послание 

до евреите, което ап. Павел бил написал на еврейски език, а св. Климент превел 

на гръцки. Като сериозно доказателство в подкрепа на това си твърдение Евсе-

вий посочва сходството в езика между Посланието до евреите на св. ап. Павел 

и Посланието до коринтяни на св. Климент19. 

Още по-интересен е въпросът с предстоятелството на св. Климент на епис-

копската катедра в Рим. Според различните версии и хипотези св. Климент 

се явява четвърти, трети, втори и дори първи епископ на Рим, непосредствен 

приемник и лично ръкоположен от св. ап. Петър за това. Разбира се, светооте-

ческото мнение се обединява около твърдението, че св. Климент е трети по 

ред епископ на Рим след епископите Лин и Анаклет. Това е свидетелството 

на св. Ириней Лионски, на св. Епифаний Кипърски, на Йероним Блажени и преди 

всичко на Евсевий Кесарийски, който се е ползвал и от писменото наследство 

(записките) на Хегезип20. От св. Отци, живели в близката до св. Климент епоха, 

единственият с различно мнение по въпроса за реда на римските предстоятели 

е бл. Августин. Той поставя св. Климент веднага след Лин, а Анаклет се явява 

трети (четвърти, ако приемем, че св ап. Петър е бил първи епископ на Рим)21. Бл. 

Йероним на няколко пъти споменава, че по негово време „повечето от латинци-

те” смятали, че св. Климент е пряк и непосредствен наследник на апостолите, 

тоест че той е първи епископ на Рим (втори, ако се приеме, че св. ап. Петър 

е първи). Сам блажени Йероним обаче коректно посочва, че според него той е 

трети (четвърти с ап. Петър начело на листата)22.

Най-ранният списък с римските епископи, достигнал в преписи до нас, е на Хеге-

зип, съставен около 160 г. по времето на римския епископ Аникет. Св. Епифаний 

Кипърски го цитира в своето съчинение против ересите23. Ако се опитаме да 

обобщим казаното от светите отци за реда на римските епископи, ще се по-

лучи следната схема:

1 Лин, 2 Клет(ус), 3 Климент (според Хегезип, св. Епифаний Кипърски);

1 Лин, 2 Аненклет(ус), 3 Климент (според св. Ириней Лионски, Евсевий Кесарий-

ски и Юлий Африкански);

18	 Joannis	Chrysostomi,	HomiliaeXVIII in Epistolam primam ad Timotheum,	Migne,	PG,	t.	LXII,	Parisi,	1862,	p.	502	
Argumentum.
19	 Eusebius	Pamphilius,	Historia Ecclesiae,	ІІІ:38.
20	 Eusebius	Pamphilius,	Historia Ecclesiae,	ІІІ:4,	15,	21;	V:6.
21	 Augustini	Hipponensis	episcope,	Epistolae (ab anno 396 ad 410),	Migne,	PL,	t.	XXXIII,	Parisi,	1845,	p.196,	LIII:2.
22	 Eusebius	Hieronimus	Stridonensis,	De Viris illustribus,	p.	631:	XV.
23	 	Επιφανιου	επισκοπου	Κωνσταντιας	της	Κυπρου,	Κατά	Αιρέσεων,	Migne,	PG,	t.	XLI,	Parisi,	1858,	p.	372,	XXVII:	6	
(Κατά	Καρποκράσιων).
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1 Лин, 2 Анаклет(ус), 3 Климент (според бл. Йероним);

1 Лин, 2 Клет(ус), 3 Анаклет(ус), 4 Климент (според една латинска поема от 3-4 
в. срещу Маркион);

1 Лин, 2 Климент, 3 Клет(ус), 4 Анаклет(ус) (според св. Иполит Римски и „Liberian 
catalogue”, който по-късно влиза в „Liber pontificalis”);

1 Лин, 2 Климент, 3 Анаклет(ус) (според бл. Августин).

От горното следва, че всички без изключение приемат за пряк приемник на 
апостолите и пръв епископ на Рим Лин. Почти всички са на мнението, че не-
гов наследник е Аненклет, който понякога се изписва в неговата кратка (и 
по-християнска форма) Клет. Анаклет е пък латинска грешка при изписването 
на Аненклет, но днес това неправилно изписване на името се е наложило. Съ-
щественото в случая е, че изследователите са единодушни, че Клет, Аненклет, 
Анаклет са различно изписване на името на една и съща личност24. Виждаме, че 
някои от древните автори, упоменати по-горе, правят грешка и считат Клет и 
Анаклет за различни лица. Това се е получило най-вероятно поради непознаване 
на историята, ползването и сравняването на различните известни по времето 
им списъци. В стремежа си да бъдат максимално прецизни, те са взели раз-
личните форми на името Клет(ус) – (Ана), (Анен) и са ги подредили в хроноло-
гичен порядък. Днес обаче тази грешка е напълно изчистена и ако се доверим 
на официалния списък на Ватикана25, ще имаме следната картина на годините, 
през които са светителствали на епископската катедра в Рим св. Климент и 
предшествениците му (в скоби са дадени годините според други авторитетни 
източници, които се разминават с официалния списък на Ватикана с две-три 
години):

Св. ап. Петър – загива мъченически през +64 г. (67 г.)26

1 св. Лин – на катедрата от 67 до 76 г. (66–78 г.)

2 св. Аненклет (Анаклет, Клет) – на катедрата от 76 до 88 г. (79–91 г.)

3 св. Климент – на катедрата в Рим от 88-97 г. (91–101 г.)

И така, виждаме, че св. Климент заема епископската катедра в Рим в края на 
първи век, повече от двадесет години след мъченическата смърт в Рим на два-
мата първоапостоли Петър и Павел. Едно важно съобщение на Тертулиан (II в.) 
обаче ни казва, че св. Климент е ръкоположен за епископ лично от св. ап. Петър27. 

24	 Виж	например:	McBrien,	R.	The Popes,	London,	2006,	p.	17.
25	 Ibid.	pp.	11–19.
26	 Не	поставяме	св.	ап.	Петър	за	пръв	епископ	на	Рим	и	няколко	пъти	уточняваме	това,	защото	ранната	тра-
диция	дори	до	края	на	втори,	началото	на	трети	век	счита	св.	Лин	за	пръв	епископ	на	Рим.	Едва	от	трети	век	
нататък	римската	традиция	започва	да	поставя	и	счита	св.	ап.	Петър	за	пръв	римски	епископ.	Виж	например:	
McBrien,	R.	The Popes...,	pp.16–17.
27	 Tertulliani	presbyteri	Carthaginiensis,	De Praescriptionibus,	Migne,	PL,	t.	II,	Parisi,	1844,	p.	45;	XXXII:1–3.
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Тоест св. Климент освен предан съработник на св. ап. Павел е бил съратник и 

на св. ап. Петър, който дотолкова е бил впечатлен от неговите качества и до-

стойнства, че го ръкополага за епископ. И точно тук възниква големият въпрос: 

епископ на какво? При положение че пряк наследник или пръв епископ на катед-

рата в Рим се явява св. Лин и нещо повече – дори след смъртта на св. Лин на 

римската катедра за близо 12 години застава св. Аненклет и чак тогава идва 

св. Климент. Всичко това поставя трудни за отговор въпроси. 

Св. Епифаний Кипърски се опитва да даде отговор на това противоречие чрез 

следната хипотеза: той допуска, че св. Климент е бил ръкоположен от св. апос-

тол Петър, но не заема веднага епископската катедра в Рим, а изпълнява слу-

жение на друго място28. В Рим той поема епископската катедра едва след смър-

тта на еп. Аненклет (при него Клет). Друго негово предположение е, че понеже 

св. апостоли Петър и Павел често са отсъствали от Рим – св. Павел в Испания, 

а св. Петър в Понт и Витиния, е било наложително в града да има заместващи 

епископи29. Това предположение обаче трудно може да приемем, защото то няма 

изворова подкрепа, а същевременно противоречи на изведеното като 8 правило 

от Първия вселенски събор30. Няма как да допуснем, че точно св. апостоли Петър 

и Павел са създали прецедент, който Църквата ще бъде принудена да забрани с 

канон. Тогава остава единствено да предположим, че св. Климент е заемал някоя 

друга катедра преди да застане начело на Римската.

Има няколко извора, които хвърлят повече светлина върху тази енигма, но които 

западната римокатолическа традиция пренебрегва умишлено заради възприетия 

облик на св. Климент като благороден римлянин – роден и светителствал в Рим. 

Първият извор е приписваното на св. Иполит Римски съчинение или по-скоро 

списък на дванадесетте апостола и следващият го списък на седемдесетте 

апостоли31. В списъка на седемдесетте апостоли на св. Иполит под номер 59 

стои името на Климент, епископ на Сардиния. В списъка има само един Климент 

и е редно да допуснем, че зад него се крие св. Климент Римски. Тоест има само 

един Климент от числото на седемдесетте апостоли, който обаче в списъка 

се явява като епископ на Сардиния. Тук няма да се спираме върху възможните 

причини за появата на Сардиния вместо Сердика, защото този списък ни инте-

ресува дотолкова, доколкото искаме да покажем, че списъкът на св. Доротей, за 

който ще стане дума след малко, не е изолирано явление. 

Произведенията на св. Иполит обаче не срещат радушен прием на Запад поради 

няколко причини. Една от основните е, че св. Иполит се явява първият антипа-

28	 Επιφανιου	επισκοπου	Κωνσταντιας	της	Κυπρου,	Κατά	Αιρέσεων,	Migne,	PG,	t.	XLI,	Parisi,	1858,	p.	372,	XXVII:	6
29	 Виж	по-подробно:	Zwierlein,	O.	Petrus in Rom: Die literarischen Zeugnisse,	Berlin,	2009,	p.160	f.83
30	 Става	въпрос	за	правило	8	на	І	Вселенски	събор	забраняващ	в	един	град	да	има	двама	епископи.
31	 ANF(Ante-Nicean	Fathers),	ed.	Alexander	Roberts,	James	Donaldson	and	A.	Cleaveland	Coxe,	vol.	V,	Michigan,	
2004,	pp.	461–465.
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па в историята на Римската църква32 и че нито той, нито неговите учители33 
говорят за някакъв особен, изключителен авторитет на Римската катедра, за 
какъвто тя по-късно започва да претендира34. Освен това той пише на гръцки, 
а не на латински, нещо, което спомага написаното или свързваното с неговото 
име да бъде напълно забравено на Запад. Интерес към творчеството му започва 
да се проявява едва след откриването на негови съчинения през 1854 г. на Атон. 

За самите списъци на апостолите се предполага, че са съставени през III–IV в. 
В този пръв интересуващ ни документ виждаме, че св. Климент е представен 
като епископ на Сардиния. В следващия интересуващ ни документ обаче, който 
е от същия период (или малко по-късно според западните изследователи), св. 
Климент е в списък на седемдесетте апостоли под номер 5635. Срещу името на 
св. Климент обаче пише: „Clemens, cujus meminit Aposlolus ubi ait: Cum Clemente 
et cooperatoribus meis, qui et primus ex gentilibus et Graecis in Christum credidit, et 
postmodum Sardicae episcopus fuit”36 – „Κλήμης, ού και άύτού μέμνηται ό Απόστολος 
λέγων Μετά καϊ Κλήμεντος καϊ τών λοιπών συνεργών μου, ός και πρώτος εξ εθνών καί 
Ελλήνων έπίστευσεν είς τόν Χριστόν ός καί μετέπειτα επίσκοπος Σαρδικης γέγονεν”37, 
което в превод гласи: „Климент, когото апостолът споменава, казвайки: и с 
Климент, и с другите ми съработници38, който пръв измежду езичници и елини 
повярва в Христа, беше епископ на Сердика”39. Това сведение на св. Доротей е 
изключително интересно, защото тук намираме поредното потвърждение, че св. 
Климент не е грък, не може да бъде и юдеин – тъй като определението „пръв” 
няма как да бъде съотнесено към юдеин. Тогава основателно може да приемем, 
че Климент е първият обърнал се към Христа под влияние на проповедта 
на ап. Павел. И че той е езичник, не елин, тоест тракиец. Затова е даден и 
за пример като приел първи словото Божие измежду езичниците и елините и за 
назидание и стимул на елините.

Кой е Доротей Тирски, авторът на този списък? Доротей Тирски (255–362) е ран-
нохристиянски светец и мъченик на Църквата. Сведенията за живота и делото 
му са доста оскъдни. Бил е презвитер на Църквата, а по-късно епископ на гр. 
Тир в Антиохия, ето защо понякога се среща в литературата като св. Доротей 
Антиохийски40. Бил е изключително ерудиран, знаел е латински, еврейски и гръц-
ки. Участвал е в Първия вселенски събор в Никея през 325 г. Това, което за нас 
има изключителна важност, е, че на два пъти е заточван в Одесос (дн. Варна), 

32	 Виж	например:	Цоневски,	И.	Патрология,	С.,	1986,	с.	195–196.
33	 Според	едно	свидетелство	на	св.	патр.	Фотий	св.	Иполит	сам	пишел	за	себе	си,	че	е	ученик	на	св.	Ириней	
Лионски,	който	пък	е	ученик	на	св.	Поликарп	Смирненски,	който	пък	е	ученик	на	св.	Йоан	Богослов.	Виж:	Цо-
невски,	И.	Патрология,	с.	195.
34	 ANF	(Ante-Nicean	Fathers)…,	vol.	V,	p.	8.
35	 Dorothei	episcopi	Tyri,	De Septuaginta Domini Discipulis,	Migne,	PG,	t.	XCII,	Parisi,	1865,	p.	1059,	1065.
36	 Ibid.	p.	1066.
37	 Ibid.	p.	1065.
38	 Буквално	се	цитира	посланието	на	ап.	Павел	до	Филипяни	(4:3),	където	той	казва:	„	също	и	теб	умолявам,	
искрени	ми	сътруднико,	помагай	на	тези	жени,	защото	се	трудиха	в	делото	на	благовестието	заедно	с мен и с 
Климент, и с другите ми съработници”.
39	 Преводът	мой.
40	 Wace,	H.	A dictionary of early Christian biography,	Michigan,	1999	p.	674.
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където и е убит за своята вяра41. Второто му заточение е по времето на импе-
ратор Юлиан Отстъпник (360–363). Тогава, на 107 г. възраст, св. Доротей загива 
мъченически. Паметта му се чества на 5/18 юни. Приписват му съчинението 
Деяния на седемдесетте апостоли (което разглеждаме в настоящата статия), 
като е твърде вероятно то да е част от недостигналото до нас апокрифно 
Евангелие на седемдесетте. За св. Доротей Тирски Теофан в своята Хроногра-
фия казва: „оставил твърде много съчинения на латински и гръцки език, той се 
отличавал с отлично познаване на двата езика и благодарение на природните си 
способности бил много мъдър; той подробно писал за епископите на Византия 
и за много друго...”42. Михаил Сирийски също споменава за св. Доротей Тирски43. 
Трябва да отбележим, че въпреки приведените тук свидетелства, католически-
те богослови отхвърлят възможността апостолският списък, приписван на св. 
Доротей Тирски, да отразява вярна информация44. Някои дори подлагат на съмне-
ние съществуването на историческата личност св. Доротей45, въпреки че дори 
Евсевий Кесарийски свидетелства, че св. Доротей е реална личност46. По същия 
начин и творенията, които се приписват на св. Доротей, се отхвърлят като не-
автентични и като период за появата им се сочи не III–IV в., а началото на VI в. 
Затова тези произведения са повече познати като псевдо-Доротееви47. На какво 
се дължи недоверието към творенията на св. Доротей?48 Една от причините е, 
че неговите свидетелства не се вписват в строгата теория на римокатоличес-
ко домостроителство, внимателно сглобявана през вековете още от началото 
на конфронтацията с Новия Рим – Константинопол. И по-конкретно, св. Доротей 
е този, който пръв дава сведения за ученика на св. ап. Андрей – епископ Стахий, 
който в списъка на седемдесетте апостоли е поставен под номер 23. За него св. 
Доротей добавя и думите „за когото се говори в Посланието до Римляни”, като 
уточнява, че лично апостол Андрей Първозвани, който преплувал Понт (Черно 
море), го ръкоположил в тракийския град Аргирополис (става въпрос за място не-
далече от Галата – покрайнините на Константинопол) за епископ на Византион – 
по-късно Константинопол49. „Στάχυς, ού καί αύτοΰ έν τή πρός ‘Ρωμαίους μέμνηται, 
όν καί Ανδρέας ό απόστολος την Ποντικήν θάλασσαν διαπλέων έν Άργυροπόλει τής 
Θράκης έπίσκοπον τού Βυζαντίου κατέστησεν”50. В контекста на полемиката между 
Новия и Стария Рим това свидетелство се явява сериозно предизвикателство 
към идеята за първенството на Римската катедра. Както е известно, периодът 
III–V в. се явява формиращ и избистря идеята за статуса и достойнството на 
епископските катедри в главните градове на Римската империя, като се повеж-

41	 Le	Quien,	M.	Oriens christianus: in quatuor patriarchatus digestus, in quo exhibentur Eccleside patriarchae caete-
rique praesules totius orientis, public posthumement,	(3	vol.),	Paris,	1740,	vol.	II,	p.	803.
42	 The	Chronicle	of	Theophanes	Confessor,	transl.	and	comments	C.	Mango	and	R.	Scott,	Oxford,	1997,	p.	38.
43	 Chronique	de	Michel	le	Syrien,	transl.	J.-B.	Chabot	,	I,	Paris	1899,	p.	289,	VII	:VI.
44	 The	Catholic	encyclopedia	(online)	http://www.newadvent.org/cathen/05029a.ht	Достъп:	23.11.2011.
45	 A	dictionary	of	Christian	biography,	literature,	sects	and	doctrines.	ed.	W.Smith	and	H.	Wace,	(4	vol.),	London,	
1877,	vol.	I,	p.	899.
46	 Eusebius	Pamphilius,	Historia Ecclesiae,	VІІ:32–2.
47	 Срв.	Православная	энциклопедия,	т.ХVІ,	Москва,	2007,	с.	23–24.
48	 Bareille,	G.	Dictionnaire	de	théologie	catholique,	IV,	Paris	1939,	pp.	1786–1788.
49	 	Dorothei	episcopi	Tyri, De Septuaginta Domini Discipulis,	Migne,	PG,	t.	XCII,	Parisi,	1865,	p.1061–1062.
50	 Ibid.	Преводът	мой.
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да един задочен спор между Стария и Новия Рим за старшинство. Старият Рим 
гради своите претенции върху авторитета на апостолите Петър и Павел, като 
и на двамата лобното им място е в града. Твърдения, че катедрата в Новия Рим, 
Константинопол, има своето начало не в кой да е, а в старшия брат на св. ап. 
Петър – св. ап. Андрей, наричан Първозвани и най-вероятно ученик на св. Йоан 
Предтеча, не могат да бъдат приети в контекста на полемичната атмосфера 
между двете главни църкви51. От една страна, Константинопол е новата столи-
ца на империята, седалището на императора, а от друга, епископската катедра 
в новата столица има не просто апостолско начало, но то идва и от първия Хри-
стов апостол св. Андрей52. Свидетелството на св. Доротей не е първото, нито 
единственото, че св. ап. Андрей е бил във Византион (по-късно Константинопол), 
но е най-подробното и детайлно, указващо на факта, че апостолът е ръкополо-
жил за този град епископ. Преди него Евсевий Кесарийски, като се позовава на 
Ориген, казва, че св. ап. Андрей е проповядвал в Скития53. Тоест на път за там, 
както и на връщане е трябвало да мине през Византион. Оригиналът на Acta 
Andreae, който вероятно е от III в., не е достигнал до нас, но те са предадени в 
сбит вид на латински от св. Григорий от Тур. Оттам също се вижда, че св. ап. 
Андрей е бил във Византион54. Ръкоположението на св. Стахий от св. ап. Андрей 
се потвърждава и от така наречените Псевдо-Епифаниеви списъци55, които също 
са смятани на запад като апокрифи, съставени специално с полемична цел да 
изопачат историята56. Усилията да се докаже изворово легандарният характер 
на сведенията за дейността на св. ап. Андрей в земите около Константинопол 
са безконфликтно съчетани с популяризирето на легендарното над 20-годишно 
пребиваване и епископство на св. ап. Петър в Рим57. 

В случая със списъка на св. Доротей Тирски имаме сходна ситуация58. Сред най-
сериозните аргументи на западните богослови е, че Римокатолическата църква 
не признава наличието на още 70 (72) апостоли освен дванадесетте. Отхвър-
ляйки наличието на подобен брой апостоли, се отхвърля и възможността да бъде 
съставен списък, който да е автентичен59. Поради тази причина списъците на 
св. Иполит и този на св. Доротей не се приемат и се смятат за неавтентични. 

51	 Йоан	1:40	говори	точно	за	това,	че	св.	ап.	Андрей	е	бил	първо	ученик	на	св.	Йоан	Предтеча	и	от	него	науча-
ва	за	Христос:	„Единият	от	двамата,	които	чуха	от	Йоан	за	Него...”.
52	 Ср.:	Йоан	1:40–41.
53	 Eusebius	Pamphilius,	Historia Ecclesiae,	ІІІ:	1.
54	 Acta	Andreae,	ed.	J.-M.	P	RIEUR	,	Turnholti	1989	(Corpus	Christianorum.	Series	apocryphorum,	CCSA	6),	p.	587.
55	 Prophetarum	vitae	fabulosae,	ed.	Th.	Schermann	,	Leipzig	1907,	p.	120.
56	 Виж	 например	 популярният	 труд	 на	 световноизвестния	 римокатолически	 учен	 Dvornik,	 F.	 ,	 The Idea of 
Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew,	Cambridge	Mass.	1958,	p.	175ff,	където	с	доста	
неубедителни	аргументи	се	опитва	да	докаже,	че	тези	списъци	са	от	VІІ	и	дори	VІІІ	в.
57	 В	същата	тази	книга	на	Dvornik	,	F.	The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew,	
Cambridge,	1958,	се	правят	най-различни	опити	да	се	докаже	легендарният	характер	на	сведенията	за	св.	ап.	
Андрей,	като	основната	теза	е,	че	те	започват	да	се	появяват	чак	след	VІ–VІІ	в.,	когато	Константинопол	се	опит-
ва	да	се	противопостави	на	аргументите	на	Рим	за	първенство	на	римската	катедра	в	Църквата.
58	 Може	би	най-силният	аргумент	в	защита	на	автентичността	на	списъка	на	св.	Доротей	Тирски	и	причините	
той	да	бъде	неаргументирано	отхвърлян,	се	крие	в	откровението,	което	може	да	бъде	прочетено	като	„специ-
ална	бележка”на	следната	страница:	http://www.bibleprobe.com/apostles.htm.	Достъп:	23.11.2011.
59	 Това	е	в	пряко	противоречие	със	свидетелството	на	св.	ап.	Лука,	който	на	няколко	пъти	подчертава	думата	
„седемдесетте”.	Виж:	Лук.	10:1–24.
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Специално този на св. Доротей, както вече казахме, не само се отхвърля, но от 
някои учени60 се подлага на съмнение и самото съществуване на личността на 
св. Доротей. Най-интересното в случая е, че основен аргумент за отхвърляне 
на списъка на св. Доротей се явяват думите на св. Евсевий Кесарийски, който 
казва: „Имената на апостолите на Спасителя са известни от Евангелието на 
всеки; никъде няма никакъв списък с имената на седемдесет ученици...”61. Тези 
думи на Евсевий са достатъчно основание за John Neale да отхвърли възмож-
ността този списък действително да е дело на св. Доротей62. В случая обаче 
става дума за непоследователност, тоест приемат се сведенията на Евсевий 
Кесарийски, които подкрепят предварително зададена теза, и се отхвърлят оне-
зи, които не се вписват в нея63. Да не говорим, че Евсевий Кесарийски (263–339) 
е съвременник на св. Доротей Тирски (255–362) и умира двадесет години преди 
мъченичеството на св. Доротей. Вярно е, че има някои неизяснени сведения и 
противоречия в списъка на св. Доротей, но те в никакъв случай не са толкова 
фрапантни, че да ни дадат основание да отхвърлим изцяло информацията, която 
ни дава документът. Напротив, много от нещата, които на пръв поглед изглеж-
дат абсурдни, намират своята подкрепа в казаното от други древни автори. 
Така например св. Доротей казва, че св. Симон Зилот загива мъченически в 
Британия, а Аристовул, когото апостол Павел поздравява, (Рим. 16:10) е станал 
епископ на Британия. За мнозина това може да звучи абсурдно, но Тертулиан и 
Евсевий, например, са категорични, че апостолите са достигнали и проповяд-
вали до острова, наречен Британия64. Даваме този пример, за да покажем, че 
сведенията, които ни дава списъкът на св. Доротей Тирски, в никакъв случай 
не могат и не трябва да бъдат отхвърляни само защото на този етап някои 
от тях не могат да бъдат препотвърдени. Така например преди двадесетина 
години за първи път бе публикуван наскоро разчетен папирус с неизвестно до-
сега произведение (поема) – Видение Доротеево. Датировката на този папирус 
съвпада с последните двадесет години от живота на св. Доротей, а самото 
произведение е изключително интересно, но няма пряко отношение към нашата 
тема, освен интересната подробност, че в него пише: „Ι(ησους) Θ(εός) τέλος τής 
οράσεως Δωροθέου Κυίντου ποιητου” – „Доротей, син на поета Квинт”. Тоест, че 
ако съвпадението не е случайност, св. Доротей е син на поет по име Квинт65. 

В случая с апостолския мъж св. Климент и съобщението, което ни дава св. До-
ротей, че е бил епископ на Сердика (София), няма нищо смущаващо. Напротив, 
имаме сведението на Тертулиан, че той е ръкоположен от св. Петър за епископ, 

60	 Bertocchi	P.	Doroteo,	presbitero	di	Tiro	//	BiblSS.,	1964,	Vol.	4.	Col.	829-830.
61	 Eusebius	Pamphilius,	Historia Ecclesiae,	І:	12.
62	 Neale,	J.	A history of the Holy Eastern Chruch: The patriarchate of Antioch,	New	Jersey,	2003,	p.5,	f.3.
63	 Например	думите	на	Евсевий,	че	липсва	какъвто	и	да	е	списък	за	седемдесетте,	се	приемат	безрезервно,	
докато	примерно	сведенията,	които	той	дава	за	св.	Доротей	Тирски	и	големите	знания,	които	е	притежавал,	
се	отхвърлят.	Същевременно	се	подминава	фактът,	че	Евсевий	умира	23	години	по-рано	от	св.	Доротей	и	ако	
неговият	списък	е	съставен	през	този	период,	Евсевий	е	нямало	как	да	го	отбележи.	
64	 Eusebius	Pamphilius,	De demonstratione Evangelii,	Liber	III;	Tertulliani	presbyteri	Carthaginiensis,	Defensor fi-
dei,	109.
65	 	По-подробно	виж:	Kessels,	A.	Van	der	Horst,	The Vision of Dorotheus	(Pap.	Bodmer	29).	Edited	with	Introduction,	
Translation	and	Notes.	Vigiliae	Christianae,	vol.	41,	4,	1987,	pp.	313–359;	Bremmer,	J.	An Imperial Palace Guard in 
Haven: The date of the Vision of Dorotheus,	Zeitschrift	fur	Papyrologie	Epigraphik,	75,	1988,	pp.	82–88.
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и щеше да бъде смущаващо, ако св. Климент е стоял епископ повече от 20 го-

дини без катедра, преди да стане епископ на Рим. В случая ние предполагаме, 

че св. Климент става първо епископ на София, недалеч от мястото, където е 

проповядвал, и най-вероятно сред своите сънародници, ако допуснем, че е имал 

тракийски произход. Друг сериозен аргумент в полза на тезата за софийско-

то епископство на св. Климент Римски е съществуването на няколко различни 

списъци на седемдесетте, част от които събрани от Migne в тома, съдържащ 

Пасхалната хроника66. Съпоставянето на различните хроники показва, че те не 

са повлияни една от друга и често в една от хрониките присъстват имена на 

апостоли от 70, които в другите хроники липсват, което говори, че всяка една 

има свой собствен произход, а не се явява препис или компилация. Хрониката 

на св. Доротей, която по време (III–IV в.)67 и по място се явява най-близо до 

събитието – първите години и първия предстоятел на епископската катедра 

в нашата столица София (Сердика), е недвусмислена: „Климент, когото апосто-

лът споменава, казвайки: и с Климент, и с другите ми съработници, който пръв 

измежду езичници и елини повярва в Христа, беше епископ на Сердика”. Ако 

приеме, че ап. Павел условно разделя тогава света на юдеи, елини и езичници, то 

св. Климент е първият извън юдейското семейство, от кръга на езичниците и 

елините, който приема Христа, и този първи, приел благовестието, става епис-

коп на София. В коя година се случва това, на този етап не може да кажем, но 

трябва да имаме предвид, че св. Петър, който ръкополага св. Климент, загива 

мъченически между 64 и 67 г., а св. Климент заема катедрата в Рим между 88 и 

91 г. Ап. Павел за първи път пристига във Филипи, където явно от контекста на 

Филип. (4:2–3) обръща във вярата св. Климент по време на второто си пътуване 

49–52 г.68 Ако приемем, че посланието до Филипяни е писано някъде около 64 г., 

то виждаме, че тези 10–12 г. са били достатъчно дълъг период, за да се утвърди 

и докаже св. Климент като съработник на апостолите69. В такъв случай съвсем 

основателно е да предположим, че някъде в периода около смъртта на двамата 

апостоли Петър и Павел, тоест в периода 65–67/8 г., св. Климент ще да е заел 

катедрата в Сердика и вероятно я е управлявал до своето заминаване за Рим. 

В периода на османското господство по нашите земи сведението за св. Климент 

като предстоятел на Сердикийската църква се утвърждава и явно налага в цър-

ковните среди и науката, включително на Запад. В издирената във Ватикана и 

преведена за първи път на български език преди повече от 30 години от Божидар 

Димитров история на Петър Богдан Бакшев става въпрос за същото събитие. 

В тази история на католическия архиепископ Петър Бакшев от ХVII в. се говори 

за това, че св. Климент Римски, преди да стане епископ на Рим, е бил епископ на 

66	 Migne,	PG,	t.	XCII,	Parisi,	1865.	
67	 Някои	изследователи	се	опитват	да	я	преместят	с	един-два	века	напред	във	времето	и	я	определят	в	периода	
V	и	дори	VІ–VІІ	в.	Виж	например:	http://holyunia.blogspot.com/2009_07_01_archive.html	Достъп:	22.11.2011.
68	 По-подробно	виж:	Димитров,	И.	Разпространение на Христовото благовестие,	С.	2003р,	с.	76	и	сл.
69	 Бокмелдер,	И.	Толкователь Библии,	Нью	Iорк,	1919,	с.	209.
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Сердика70. Това показва, че поне до края на ХVII, началото на ХVIII в. информацията, 
за това че св. Климент е бил епископ на София се е приемала за нещо нормално и 
съответстващо на истината. Това обаче не продължава дълго. В средата на ХIХ 
в. виждаме, че J. P. Migne вече говори за Псевдо-Доротей и разглежда списъка като 
апокрифен71. Въпреки това прави впечатление, че той не поставя под съмнение 
принадлежността на св. Климент към Софийската катедра, като само си позво-
лява да смени Сердика от оригинала с Триадица72. Казваме това, защото Migne 
променя съществуващото в оригинала „Ерм, епископ на Филипопол” с утвърди-
лото се и наложило се, но на базата на съществуващи множество други древни 
документи: „ Ерм, епископ на Филипи”73. От приведената до тук информация може 
приблизително да очертаем горната граница, когато паметта за епископството 
на св. Климент Римски в София започва да избледнява и постепенно да бъде пре-
махната от синаксари и справочници. От съществуването на славянски превод 
от XIII в. на списъка на св. Доротей можем да заключим, че през един голям период 
от съществуването на Второто българско царство паметта за св. Климент и 
неговото предстоятелство в Сердика е била жива. И тук възниква съвсем резон-
но въпросът дали това е било така и по времето на Първото българско царство. 
Нямаме никакви сведения на този етап за това, но струва ни се, че основание за 
едно такова положително мнение ни дава Хазарската мисия на светите братя 
Кирил и Методий. Откриването на мощите на св. Климент, който е бил заточен 
в Херсон и намира там мъченическата си смърт, е лична инициатива на светите 
братя. Това не е било част от мисията им при хазарите. Случайно съвпадение ли 
е тогава, че създателите на нашата азбука тръгват на своята последна рав-
ноапостолна мисия въоръжени с това несъкрушимо оръжие – откритите от тях 
мощи на св. Климент? Струва ни се, че това е един добре премерен дипломати-
чески ход, който трябва да направи допълнителен удар срещу триезичната ерес. 
С донасянето на мощите на почитания римски папа св. Климент Римски печелят 
доверието на папа Адриан, който, както свидетелстват изворите, е обхванат 
от възторг при вида на безценния дар. Епископът, който свързва Изтока и За-
пада – ученикът на ап. Петър и Павел св. Климент Софийски-Римски, става ключ 
в ръцете на равноапостолните братя Кирил и Методий, чрез който те отварят 
вратите на Римската църква за славянската азбука и просвещение.

Сега, когато българската столица София кандидатства заедно с италиански 
град за културна столица на Европа през 2019 г., такива знакови личности в 
източната и западната църковна история като св. Климент Римски могат да 
бъдат символ на една не просто обединена, а единна в общите си духовни корени 
Европа.

70	 Димитров,	Б.	Петър Богдан Бакшев български политик и историк на XVII век.	С.	1985,	с.	119–120.	Тук,	както	
и	на	друго	място	в	историята	си	П.	Бакшев	недвусмислено	показва,	че	в	основата	на	сведението	за	св.	Кли-
мент	като	епископ	на	София	е	св.	Доротей	Тирски,	но	той	е	ползвал	също	един	славянски	препис	на	списъка	на	
св.	Доротей	от	13	в	(с.	54).,	както	и	книгата	на	Ц.	Бароний	(с.	120),	със	сведенията	от	каталога	на	светците	от	
епископа	на	Еквилиана,	венецианеца	Петър	от	Наталия	(с.	151),	който	каталог	е	бил	проверен	и	поправен	през	
1516	г.	от	брат	Алберто,	кастелан	на	Доминиканския	орден	(с.	151).
71	 Migne,	Dictionnaire des Apocryphes,	Paris,	1858,	vol.	II,	p.	213.
72	 Ibid.
73	 Сравни	Migne,	Dictionnaire des Apocryphes,	Paris,	1858,	vol.	II,	p.	211–213,	с	данните	от	Dorothei	episcopi	Tyri,	
De Septuaginta Domini Discipulis,	Migne,	PG,	t.	XCII,	Parisi,	1865,	p.	1059,	1065.
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Людмила Димова

католикът рубенс 

В новата си студия Вилибалд Зауерлендер, изтъкнат германски историк на изкус-
твото, изследва християнския характер на творчеството на великия фламандец. 
Книга за духовния Рубенс, за богослова с четка в ръка и най-голям католически 
художник на XVII век. 

До днес Петер Паул Рубенс (1577–1640) е олице-
творение на високия барок, неговите епични плат-
на излъчват огромна виталност, театрален дра-
матизъм и изобретателност в изобразяването на 
човешките страсти – от жестокостта до ероти-
ката на голите тела. Но творчеството му далеч 
не е толкова земно и реалистично, колкото днес 
ни се представя. То дава нов художествен език 
на възмогналата се след религиозните войни през 
XVI век Католическа църква. Вилибалд Зауерлендер, 
един от най-изтъкнатите немски историци на из-
куството, предлага неочакван и пристрастен в 
добрия смисъл на думата поглед в новата си сту-
дия Католическият Рубенс. Разказът, почерпен от 
многобройни извори, не се занимава с известни-
те платна на виртуозния живописец, придворен 
художник, дипломат, моралист и колекционер. Той 
се фокусира върху монументалните олтарни изо-
бражения на Рубенс и преоткрива истинското им 
послание и въздействие; освобождава рецепцията 
им от светските недоразумения, с които е нато-
варена. А тези недоразумения според Зауерлендер 

се дължат на първо място на обстоятелството, че творчеството на Рубенс се 
съхранява в светски музеи, където бароковият художник е систематично подла-
ган на секуларизиране. Там творбите му изгубват богослужебното си значение, 
а с това и отчасти мисионерското и художественото си въздействие. Затова 
днес трудно се разбират реторичният патос, живописното пиршество за сети-
вата, способността на Рубенсовите платна да мобилизират антагонистични 
сили, да градят могъщи напрежения и едновременно с това да ги разрушават. 
Съвременните ценители предпочитат по-камерните страни на неговото твор-
чество – идилиите и пейзажите, маслените скици, семейните картини.

Авторът се съсредоточава върху религиозния контекст, в който се вписват 
сцените на екстремно насилие в Рубенсовите изображения на мъченици христи-
яни, спира се на религиозни въпроси, на факти около поръчителите на картините 
и около контрареформаторските импулси, които водят художника. Книгата ни 
отваря очите за дълбоките теологични измерения на Рубенсовото творчество 
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и за способността му да свидетелства чрез страховити сцени на мъчения за 
съществуването на Бога. Подобно на Бернини, и Рубенс се стреми чрез пластич-
ното изображение да насочи зрителя към вярата.

Бащата на Рубенс, юрист и виден протестант от Антверпен, заминава за 
Германия, за да избегне преследването на испанците по време на войната за 
независимост. Както е известно, през 1581 г. шестте северни провинции на 
Нидерландия, водени от Вилхелм Мълчаливия – граф на Насау, обявяват своята 
независимост от Испания. Техният бунт срещу католицизма и опита на Филип II 
да ограничи местната власт започнал 15 години по-рано. Испания скоро си вър-
нала южните провинции, наречени 
Фландрия, а след продължителна 
борба Обединените провинции 
(днешна Холандия) спечелили ав-
тономията си, призната с при-
мирието от 1609 г. След като 
бил опустошен от испанските 
войски през 1576 г., Антверпен, 
водещото пристанище в Южна 
Нидерландия, изгубил половината 
си население, но с времето по-
степенно възстановил позициите 
си като търговската и културна 
столица на Фландрия.

След смъртта на бащата на Ру-
бенс семейството се завърнало 
в Антверпен, тогава Петер Паул 
бил едва на 10 години. Момчето 
израснало като набожен католик, 
обучавало се при местни худож-
ници. През 1598 г. Рубенс се озо-
вава в Италия, където развива 
своя стил. Там изучава древната 
скулптура, творбите на Високия 
ренесанс и творчеството на Ка-
раваджо и Анибале Карачи. Можел 
да направи успешна кариера в 
Италия, но се завърнал в Антвер-
пен през 1608 г. заради болестта 
на майка си. Възнамерявал да е за кратко, но получил назначение като придворен 
художник при испанския регент и това му позволило да отвори ателие в Антвер-
пен, освободено от местни данъци. Рубенс бил ценен в двора и като съветник и 
емисар. Дипломатическите задачи, които поемал, му осигурили достъп до покои-
те на владетелите, както и много поръчки. 

Съчетавал на пръв поглед противоположни черти: бил силно набожен, но съ-
щевременно и светска личност. Притежавал огромен интелект и виталност. 

Петер Паул Рубенс, Полагане в гроба, ок. 1616 г.
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Издигането на кръста е първата голяма олтарна творба, която нарисувал след 
завръщането си в Антверпен. Мускулести тела, физическа сила и силни чув-
ства – творбата съчетава италианските влияния със северните идеи. През 
20-те години на XVII век творчеството на Рубенс достигнало своя връх в огром-
ните декоративни творби за църкви и дворци.

Глава по глава книгата на Вилибалд Зауерлендер осветлява историята на голе-
мите програмни олтари на художника. Във въведението авторът напомня, че в 
историческата памет Рубенс живее като представител на живописта на новото 
време, голям майстор на цвета, откривател на ярката, тържествена композиция, 
вълнуващ разказвач. Така го описват авторите на ранни биографии – италиане-
цът Белори и французинът Роже дьо Пил. В периода на движението „Буря и натиск” 
немският писател и учен Йохан Якоб Хайнзе възхвалява съвсем по езически еро-
тичния плам на Рубенс в своите Писма от Дюселдорфската галерия (1776–77). 
Вярата и смирението на Рубенс изобщо не се споменават. Френският художник 
и писател Фромантен разказва през 1876 г. как по време на пътуване в Северна 
и Южна Нидерландия е проучвал професионално композициите на Рубенс и им се 
възхищавал. Както отбелязва Емил Мал, големият историк на религиозното из-
куство на Франция, нито веднъж Фромантен не си задава въпроса дали Рубенс 
е християнин. Когато в края на XIX век, в епохата на Вагнер и Ницше, се появя-
ва неовиталистката представа за барока, свързана с опиянение на сетивата, 
тя повлича и интерпретациите на Рубенсовото творчество. Единствен Якоб 
Буркхард забелязва това в мъдрите си размисли, посветени на Рубенс (1898 г.) 
и публикувани посмъртно. Но и професорът от Базел не се интересува от ка-
толическата страна на произведенията. На нашия съвременник Зауерлендер не 
му остава нищо друго освен да критикува историците на изкуството, че откъс-
ват творчеството на Рубенс от Църквата. Неговата студия описва Рубенс като 
начетен теолог, пламенен стратег на вярата, който е срещу Реформацията и 
подкрепя реставрацията и властта. Интерпретациите на Зауерлендер имат за 
цел да реконструират сакралните взаимовръзки, да възродят религиозната уни-
калност, която представ ляват за времето си олтарите на Рубенс. През XIX век 
например изследователите смятат, че в Мъчението на свети Ливий (олтара в Но-
вата църква на йезуитите в Гент) хармоничната живопис смекчава скандалните 
сцени с изтръгването на езика на светеца и хвърлянето му за храна на едно куче. 
Но в настояването върху естетическото се изгубват мистичното и сакралното 
измерение. 

На изображенията, с които Рубенс украсява църквите в Южна Нидерландия, 
трябва да се гледа от историческа позиция. Те са повлияни от тогавашния чо-
вешки опит, от спомена за религиозните войни, които опустошават Европа, и за 
иконоборческите безредици. Неспирно пътуващият Рубенс е преживял отблизо 
войната и е допринесъл с дипломатическите си мисии за помирението на враж-
дуващите сили. Когато през 1608 г. се завръща от Италия в Антверпен, рели-
гиозните войни вече са минало. Северните и южните части на Нидерландия са 
разделени, а под испанско владичество югът повторно се католизира. Начело с 
регента ерцхерцог Албрехт фон Хабсбург и неговата съпруга Исабела-Клара-Ев-
гения, дъщеря на Филип II, испанското католическо владичество приема по-меки 
черти. Старата вяра не се налага чрез насилие, а с подпомагането на църковни-
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те институции и създаването на нови манастири и колегиуми. Така през XVI век 
католицизмът преживява нов разцвет. Рубенс е свързан с регентската двойка и 
извън ролята си на дворцов художник, на практика помага за този разцвет чрез 
своята живопис. Католическите храмове във Фландрия и извън нея се пълнят с 
олтари, създадени от неговата ръка, от ателието и учениците му. 

Повечето разказват за смърт, за ужасни форми на мъчения и убийства – с камъ-
ни, чрез изгаряне и разпъване на кръст, изобразяват в детайли масови убийства, 
причинени от някой тиранин. В периода на религиозните войни култът към мъ-
чениците преживява подем, отразен тъкмо в олтарната живопис. Други олтарни 
творби показват конвулсии на безумци и на умиращи болни, свидетелстват 
за човешкия страх от върлуващите тогава смъртоносни епидемии. На тях са 
изобразени чудодейци, които връщат към живот покойници, екзорсисти, които 
прогонват демони, вселили се в епилептици. Тези образи на смъртта, които са 
сред най-разтърсващите в историята на християнското изкуство, понякога са 
непоносими за днешния наблюдател. Книгата открива парадокса на творбите 
в това, че тъкмо чрез своята жестокост те се превръщат в доказателства 
за победата на християните над смъртта. Образът на мъченическата смърт е 
символ на християнската саможертва. Не е преувеличено, ако се каже, че хрис-
тиянската саможертва е основната тема в олтарната живопис на Рубенс. Най-
проникновен е образът на Христовата саможертва – с раната, от която изтича 
святата кръв, снемането от кръста и погребението на Спасителя. 

Рубенс придава на вечните християнски теми неочаквано силна убедителност и 
като използва античните езически митове за патетичната смърт и оплакване-
то на мъртвите. Тук роля изиграват знанията му от италианската теория на 
изкуството – в мъките на Христос и смъртта му на кръста прозира силуетът 
на умиращия езически жрец Лаокоон. Според Зауерлендер Рубенс владее до съвър-
шенство трансформациите на езическото в християнско, на античното римско 
в църковно римско. Изследването на тези аналогии и преходи от езическо към 
християнско изглежда оправдано в анализите на Рубенсовите олтарни творби, 
посветени на християнската саможертва. 

Ученият се спира на картината Умиращият Сенека, която се съхранява в мюн-
хенската Стара пинакотека. В това сериозно и изпълнено с патос произведение 
смъртта все още не е победена от християнската вяра във Възкресението, а 
от постулата за virtus – добродетелта, от античния идеал за стоическо пове-
дение. В християнската представа за мъченика, готов да умре за своята вяра, 
са се влели елементи от невъзмутимостта на стоика пред лицето на смъртта. 
Вероятно тези постулати са били близки и на силно вярващия Рубенс. Чрез ред 
метаморфози Сенека се връща в изображенията на Иисус. Във всеки случай има 
нещо дълбоко символично, че в творчеството на Рубенс, наред с олтарните изо-
бражения на християнски мъченици, се появява и творба, посветена на смъртта 
на античния философ, отбелязва Зауерлендер. Тя е преклонение пред моралните 
постулати и идеалите на неостоицизма, който се разгръща посред религиозни-
те размирици на епохата. Но още по-рано Рубенс се е докоснал до неостоицизма. 
Неговият учител Ото ван Вен (1556–1629) се сприятелява в Лайден с Юстус 
Липсиус, духовния баща на нидерландския неостоицизъм, и го възхвалява като 
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„Феникс на нашето време”. Младият Рубенс има още по-тесни връзки с кръга 
около Липсиус, неговият с три години по-малък брат Филип е любимият ученик 
на прочутия професор, подготвят го за негов наследник на катедрата в Льовен. 

Късният Рубенс е още по-радикален. Зауерлендер отбелязва, че когато започнал 
да предусеща края, Рубенс засилил патетиката на жестокостта и тържест-
веността. В творбата Разпъването на Петър (1638) в ръководената от йезу-
итите готическа църква в Кьолн, където е кръстен и самият Рубенс, Зауерлен-
дер вижда най-личния, но и най-страховития образ на мъченика – 60-годишният 
художник стига до границата на „своите творчески възможности, както и на 
своята емпатия като дълбоко вярващ”. 

Кулминацията на студията е анализът на Избиването на витлеемските младен-
ци (1638), панорама на безумието и яростта. Тя не почива върху антични основи 
или църковни образци, но и тук историкът открива връзката между кървавата 
историческа картина и трагиката на мъченичеството. 

Католическият Рубенс на Вилибалд Зауерлендер е книга, създадена с преклоне-
ние пред един велик художник. Авторът се е оставил на своето възхищение от 
вярата на Рубенс. Възторгът му прераства в религиозен плам отвъд границите 
на естетическото и историческото. Дали читателят ще го последва, не е въп-
рос на възглед, а на вяра, отбелязва с основание в рецензията си един германски 
критик. Ако не я споделяш, за теб картините на Рубенс ще си останат само 
страховито-красиви спектакли. 

Вилибалд Зауерлендер е роден през 1924 г., един от най-значимите историци на изкус-
твото в Германия. До 1989 г. е директор на Централния институт по история на изкус-
твото в Мюнхен и преподава в тамошния университет. Гостуващ професор в Харвард, 
Бъркли, Вашингтон и Ню Йорк. От 1973 г. е член на Баварската академия на науките. 

Петер Паул Рубенс, Смъртта на Деций Мус, 1616/17 г.
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Сравнявана с Изповедите на св. Августин, Седемстепен-
ната планина (The Seven Storey Mountain) на Томас Мъртън 
(1915–1968) достига такава популярност, че става причина 
за значително увеличаване на интереса към монашество-
то в САЩ след Втората световна война. Книгата изли-
за през 1948 г. и разказва за лутанията на своя автор до 
момента, в който той приема монашеско пострижение в 
цистерцианския трапистки манастир Гетсимания в амери-
канския щат Кентъки. 
Авторът Томас Мъртън е роден през 1915 г. във френското 
градче Прад, в артистично семейство от баща новозелан-
дец и майка американка. В разгара на Първата световна 
война, когато Томас е на осем месеца, семейството му се 
премества в САЩ, където майка му умира, когато той е 
едва шестгодишен. През следващите години Томас живее 
или с баща си, или със семейството на майка си, като чес-

то пътува между САЩ, Европа и Бермуда. През 1933 г. Томас Мъртън се записва да учи в 
Университета в Кеймбридж, но не го завършва поради бурния живот, който води по това 
време. Две години по-късно – през 1935 г., той започва да следва в Колумбийския универ-
ситет в САЩ, който завършва през 1939 г. като магистър по английска литература. В 
университета Мъртън е привлечен от католическото богословие, с което се запознава, 
четейки книгите на Етиен Жилсон. Кръстен като дете в англиканската традиция, през 
1938 г. той преминава в католицизма, като получава първо причастие в университетска-
та църква „Тяло Христово”. След като завършва образованието си, той взима решение да 
се отдаде на Църквата, но изпитва колебания дали да стане свещеник, или да приеме мо-
нашество. В началото се насочва към францисканския манастир в Ню Йорк, но приемане-
то му е отложено с една година, тъй като през 1939 г. в манастира няма място за нови 
послушници. През лятото на следващата 1940 г. той става преподавател в университе-
та „Св. Бонавентура”, а на 10 декември 1941 г. влиза в траписткия манастир Гетсимания 
близо до градчето Бардстоун в щата Кентъки, където под ръководството на абат Фре-
дерик Дън Мъртън полага първите си монашески обети на 19 март 1944 г. Настойниците 
му в манастира насърчават литературните му занимания, а приятелите от студентски-
те години му помагат да издаде първите си стихове. Книгата му Седемстепенната пла-
нина, в която описва личния си път към монашеството, излиза от печат през 1948 г. и се 
превръща в една от най-четените книги в сферата на духовността, като достига забе-
лежителни за този вид литература тиражи (през 1949 г. са отпечатани 100 000 броя, а 
тиражът до 1984 г. надхвърля 3 милиона екземпляра). На 19 март 1947 г. Томас Мъртън 
полага последните си монашески обети, като в следващите години продължава да пише 
книги, свързани с цистерцианската традиция и мистичното богословие. 
Мъртън проявява голям интерес към източните религии и учения, като в най-голяма 
степен е заинтригуван от дзен-будизма. Интересът му е насочен основно към личните 
преживявания на хората, които следват тези учения, без това да поставя под съмнение 
християнската му вяра. Привърженик на диалога между различните религиозни традиции, 
Томас Мъртън умира през 1968 г. в Тайланд по време на среща между християнски и из-
точни монаси. През живота си води активна кореспонденция с известни автори и мисли-
тели като Борис Пастернак, Чеслав Милош и Д. Т. Судзуки. Интересът към творчество-
то на Томас Мъртън продължава да расте и след смъртта му и той е признат за един 
от големите християнски мистици и мислители на ХХ век. Сред почитателите му са нас-
тоящият Кентърбърийски архиепископ Роуън Уилямс и митрополитът на Диоклея Калис-
тос Уеър. На българския читател Томас Мъртън е познат единствено чрез книгата Дзен 
и птиците-лешояди (изд. Сонм, 1997 г.). Представеният тук откъс е епилогът на най-из-
вестната негова книга – Седемстепенната планина. 
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Томас Мъртън

MEDITATIO PAUPERIS IN 

SOLITUDINE
1

Ден след ден думите се леят. Облаците се менят. Сезоните минават през го-
рите и полята в бавна и непрестанна процесия, времето отминава, без да го 
усетим. 

Христос излива върху теб Св. Дух от небесата в юнската жарава, а миг по-къс-
но си в селския двор, където рониш семената, а хладните октомврийски ветрове 
проникват през изтънелите дървета и пронизват костите ти. Миг след това е 
Рождество, роди се Христос. 

На последната от трите големи меси, отслужвана като тържествена папска 
висока меса, аз съм един от най-младшите свещеници. Стоим и чакаме в храма, 
след като се преоблякохме в сакристията. Докато звучеше могъщата музика 
на органа, преподобния отец поведе шествието на монасите от манастира, а 
след това се преклони пред св. Тайни в Параклиса на Св. Богородица на побе-
дите. После започна месата. Последва тържественото му обличане, с поклони 
му донесох жезъла, монасите застанаха пред олтара и тогава с гръм започна 
месата, сбрала в своето величие целия смисъл на Рождеството. Роди се дете, 
в бедност, в една ясла пред пастирите, в славата на небесата, във величие и 
тържественост: това е денят, в който Той е роден във вечността. Роден е 
завинаги, Всемогъщ, Всемъдър, роден преди дневната светлина. Той е началото 
и краят, извечно роден от Отца, Безкрайния Бог, сам Той е Бог единосъщен, 
Светлина от светлината, Бог истинен от Бог истинен. Бог роден от Себе Си, 
във вечността, сам Той е своята втора личност, роден от себе си завинаги. 

Всеки път той се ражда в сърцата ни, извечно, без начало, без край; това е веч-
ното и съвършено новораждане на Бога, роден от Себе си, изливащ се от Себе 
си, запазващ Своето единосъщие, това е животът вътре в нас. Той се ражда 
отново, на този олтар, върху този плат и антиминс, бял като сняг под изгря-
ващите светлини, въздигнат над нас в тишината на посвещението! Христос, 
Синът Божий, Синът, Въплътен, Всемогъщ. Какво ми казваш днес, на този ден на 
Рождество, о, Иисусе? Какво си ми подготвил в деня на своето раждане?

Докато течеше Agnus Dei, поех жезъла, оставих го встрани, а сетне всички 
заедно отидохме до амвона, за да си разменим целувката на мира. Поклонихме 
се един другиму. Поздравихме се взаимно. Със сведени глави. Със сбрани ръце. А 
после всички заедно се обърнахме. 

1	 Медитация	на	нищия	в	самота	(лат.)	–	Б.	пр.	
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Внезапно пред мен изникна лицето на Боб Лакс. Седнал на пейките за външните 
посетители. Застанал беше съвсем близо до олтара, само една крачка го делеше 
от него. 

А аз си казах: „Колко хубаво, сега и той ще се кръсти”.

След обяда отидох до килията на преподобния отец, обясних му кой е Лакс, раз-
казах му, че е стар мой приятел, и поисках разрешение да говоря с него. Обикно-
вено ни се разрешават срещи само с членовете на нашите семейства, но след 
като от семейството ми не бе останал никой, преподобният ми разреши да 
говоря с Лакс. Споменах, че може би Лакс е готов да се кръсти. 

– Той не е ли католик? – попита преподобният. 

– Не, преподобни отче, все още не е.

– Защо тогава се причасти на месата снощи?

В залата за посетители Лакс ми разказа за своето кръщение. Преподавал на 
симпатични младежи писане на радиопиеси в Университета в Северна Каролина. 
Към края на Рождественския пост получил многословно писмо от Райс, в което 
се казвало: „Идвай в Ню Йорк, ще намерим свещеник и ще го помолим да те 
кръсти”.

Така внезапно, след всичките разговори и колебания, Лакс просто взел влака и 
дошъл в Ню Йорк. Никой до този миг не му бил поставял въпроса по този начин. 

Открили един йезуит в голямата църква нагоре по Парк Авеню и той го кръстил, 
така се случило. 

После Лакс му казал: „Сега вече мога да отида при трапистите в Кентъки да 
видя Мъртън”.

А Боб Гибни му отвърнал: „Беше юдей, сега си католик. Остава само да боядисаш 
лицето си черно. Тогава ще си едновременно и трите неща, които южняците 
мразят най-много”.

Нощта след Бъдни вечер вече се била спуснала, когато Лакс пристигнал в Бард-
стаун. Излязъл на пътя, за да поеме към манастира. Качили го някакви хора и 
докато пътували, започнали да приказват за евреите по начин, по който някои 
хора говорят за тях. 

Лакс им обяснил, че е не само католик, но и покръстен юдей. 

– О – отвърнали хората в колата, – нали разбирате, ние говорим само за орто-
доксалните евреи.

От Лакс научих първите новини за приятелите, които не бях забравил. Той ми 
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разказа за Боб Гърди, който беше в армията и живееше в Англия, след което 

през септември се бе кръстил и влязъл в Църквата. Разказа ми за Райс, който 

работеше в едно списание. Гибни се беше оженил, а двамата с Лакс скоро щяха 

да започнат работа в някакво друго илюстровано списание, започнало да излиза 

след постъпването ми в манастира, казваше се Парад, Фанфар или нещо подоб-

но. Не помня дали тогава Пеги Уелс вече бе отишла в Холивуд, но малко след 

това тя наистина отиде там, където продължава да живее и досега. А Нанси 

Флаг пишеше или за Вог, или за Харпър Базар. Бях останал с впечатлението, че 

всички, с които прекарахме във вилата в Олеан през лятото, докато не се присъ-

единих към францисканците, в един или друг момент бяха започнали да работят 

за списание Дом и градина. Всичко изглеждаше забулено в някаква мистерия. Или 

е било просто сън. Но за тези три или четири месеца, или колкото време беше 

изтекло, ми се струваше, че Дом и градина се е превърнало в изключително ус-

пешно списание. Със сигурност нямаше и следа от стария Дом и градина, който 

прелиствах, докато чаках ред при доктора. 

Сеймур беше в Индия. В армията. Доколкото знам, така и не беше открил прак-

тическо приложение на уменията си по жиу-жицу. Основната му работа в Индия 

беше да редактира някакъв вестник за войниците. Един ден отишъл в печат-

ницата, където всички печатари били индуси, прекрасни и мили хора. А Сеймур, 

взел, че застанал пред печатарската машина и пред всички местни работници 

ударил с вестника една муха, което отекнало като снаряд из цялата стая. Ту-

такси всички индуси прекратили работата и обявили стачка. Мисля, че това се 

случи, когато Сеймур вече имаше доста сводно време и можеше да пътува до 

Калкута и да посещава Брамачари. 

Когато Лакс си замина за Ню Йорк, взе със себе си ръкопис с мои стихове. По-

ловината от тях бях написал, след като станах послушник. А другата половина 

бяха много стари, от престоя ми в университета „Св. Бонавентура”. За първи 

път, откакто бях постъпил в Гетсимания, ги прочетох отново. Да събера тези 

стихове и да направя от тях сборник беше като да редактирам творбите на 

някой напълно непознат, мъртъв или напълно забравен поет. 

Лакс взе този сборник и го занесе на Марк ван Дорен, Марк пък го изпратил на 

Джеймс Лафлин в издателство Ню Дайрекшънс, и точно преди началото на Ве-

лики пости разбрах, че той е решил да ги отпечата. 

Така един малък и спретнат том, озаглавен Тридесет стихотворения, стигна до 

мен в края на ноември, малко преди празниците през 1944 г. 

Излязох навън и застанах под сивото небе, под кедрите в края на гробищата, 

сред вятъра, който щеше да довее снега, като държах в ръце отпечатаните 

стихове. 
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2. 

До този миг би трябвало да съм се разтоварил от всички проблеми, свързани 

със собствената ми идентичност. Вече бях дал първия си обет. Обетите ми 

трябваше да са ме отърсили и от сетните остатъци от някаква конкретна 

идентичност. 

И тъкмо тогава се появи тази сянка, моят двойник, писателят, който ме след-

ваше в манастира. 

Преследва ме и досега. Качил се е на гърба ми като в Стареца и морето, не 

мога да се отърва от него. Продължава да се казва Томас Мъртън. Дали това е 

името на моя враг?

Трябваше отдавна да е мъртъв. 

Но той стои, застава пред мен преди всяка молитва, следва ме в църквата. Вът-

ре коленичи заедно с мен, същи Юда, като през цялото време ми шепне нещо. 

Много е делови. Пълен е с идеи. Вдъхва живот на тези идеи, гради нови и нови 

планове. Пише книги в тишината, която би трябвало да е толкова приятна за-

ради безкрайния творчески мрак на съзерцанието. 

А най-лошото беше, че на своя страна привлече моите наставници. Те не го го-

неха. А аз не можех да се отърва от него. 

Може би накрая ще ме убие и ще ми изпие кръвта. 

Сякаш никой не разбираше, че един от нас двамата трябва да умре. 

Понякога съм смъртно уплашен. Има дни, в които от призванието ми към съзер-

цание не е останало нищо, само пепел. А всички около мен повтарят: „Призва-

нието ти е да пишеш”. 

Ето го, той продължава да стои, препречва ми пътя към свободата. Свързан съм 

със земята, окован съм в египетското робство на договорите, редакциите, ко-

ректурите, на безбройните планове за статии и книги, с които съм натоварен. 

Когато за пръв път започнах да трупам идеи, ги споделих с отец-настоятеля и 

с отец-абата, както си мислех, „с прости думи”. Мисля си, че просто „бях искрен 

пред настойниците ми”. В известен смисъл това беше истина. 

Но не след дълго те също решиха, че трябва да започна да превеждам, да пиша. 

Това е много странно. В миналото трапистите са били крайни, дори прекалено 

крайни в отрицанието си на интелектуалната дейност. Това е бил един от бой-
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ните викове на дьо Рансе2. Той развил истинско презрение към монасите диле-
танти, като се впуснал в почти донкихотовска битка с цялата конгрегация на 
бенедиктинците в Сен Мор, за да се стигне накрая до сцената на помирението 
между Дьо Рансе и великия Дом Мабийон3, сякаш описана от Оливър Голдсмит4. 
През осемнадесети и деветнадесети век се е приемало за истински грях, ако 
един трапист чете нещо различно от Св. писание и Житията на светиите – 
говоря за житията, в които фантастичните чудеса са прекъсвани от благочес-
тиви баналности. Приемало се е за подозрително, ако един монах развие твърде 
жив интерес към живота на църковните отци. 

Но в Гетсимания обстановката, в която попаднах, беше по-различна. 

На първо място, попаднах в една обител, пълна с енергия и обхваната от рас-
теж, непознати през последните деветдесет години. След почти цял век битки 
и обскурантизъм „Гетсимания” внезапно се бе превърнал в изключително популя-
рен и жизнен манастир, в център на Цистерцианския орден и на Католическата 
църква в Америка. Обителта беше пълна с постуланти и послушници. Нямаше 
място за всички тях. В деня на св. Йосиф през 1944 г., когато дадох първия си 
обет, отец-абатът изчете имената на монасите, избрани да създадат първата 
дъщерна обител на Гетсимания. Два дни по-късно, в деня на св. Бенедикт, новата 
колония отпътува за Джорджия, където се настани в една плевня, разположена 
на тридесетина мили от Атланта, а псалмите се пееха в обора. А когато тази 
книга излезе от печат, вече ще има още един цистерциански манастир в Юта, 
един в Ню Мексико, а още един ще издига снага в далечния Юг. 

Видимият растеж на Гетсимания е част от по-голямо духовно движение и рас-
теж, обхванали целия Орден, по целия свят. Едно от нещата вследствие на този 
растеж е голямото количество цистерцианска литература. 

След като в САЩ има вече шест цистерциански манастира, а скоро и една жен-
ска обител, след като скоро ще има нови манастири в Ирландия и Шотландия – 
това предполага търсене на книги за цистерцианския живот, за духовността на 
Ордена и за неговата история, написани на английски. 

Наред с това Гетсимания е обхваната от нещо като апостолски порив. Всяка 
събота и неделя през лятото домът за посетители се изпълва с поклонници, 
които се молят, борят се с мухите, бършат потта от очите си, слушат мона-
шеските песнопения и проповедите в библиотеката, които се хранят със сире-
нето, което брат Кевин прави под дебелите кедрови сенки, особено подходящи 
за тази дейност. А това поклонническо движение изисква от Гетсимания да 
публикува и множество брошури. 

2	 Арман	Жан	Льо	Бутилие	дьо	Рансе	(1626–1700)	–	френски	духовник	и	богослов,	абат	на	цистерцианския	
манастир	в	Солини	де	Трап,	основоположник	на	Ордена	на	цистерцианците	–	траписти.	Монашеската	рефор-
ма,	извършена	от	Дьо	Рансе,	се	основава	на	покаянието,	тежката	физическа	работа,	тишината	и	изолацията	
от	света.	–	Б.	пр.	
3	 Жан	Мабийон	(1632–1707)	–	френски	бенедиктински	монах	и	учен,	смятан	за	основател	на	палеографията	
и	дипломатиката.	–	Б.	пр.	
4	 Оливър	Голдсмит	(1730–1774)	–	английски	писател	и	поет.	–	Б.	пр.	
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Има купчина от тях на входа на дома за посетители. Сини и жълти, розови, зе-
лени и сиви, с красиви или обикновени корици, някои от тях дори с илюстрации, 
тези брошури имат заглавия като: „Един трапист каза…”, „Един трапист обя-
ви…”, „Един трапист намеква…”, „Един трапист настоява…”. И какво точно 
казва, обявява, намеква и настоява този трапист? Той казва следното: време 
е да промениш начина, по който гледаш на света. Защо не се потрудиш и не се 
изповядаш? Какво следва след смъртта и други подобни неща. Трапистите има 
какво да кажат на миряните и мирянките, на женените и ергените, на старите 
и младите, на войниците, на току-що уволнилите се от армията, както и на 
всички, които са толкова осакатени, че не могат да постъпят в армията. Те 
могат да дадат съвет както на монахините, така и на свещениците. Могат да 
ти разкажат как да създадеш дом или как да изкараш четири години в колежа, 
без да бъдеш осакатен духовно през това време. 

В една от тези брошури има дори няколко думи за съзерцателния живот. 

Ясно е, че тази обстановка е много благоприятна за моя двойник, за моята сян-
ка, за моя враг, за другия Томас Мъртън, стареца в морето. Ако предложи книга 
за ордена, предложението му ще бъде одобрено. Ако има вдъхновение да пише 
стихове, то ще бъде насърчено. Защо пък да не пише и по списанията. (…)

В началото на 1944 г., когато наближаваше денят, в който трябваше да дам 
първия си обет, написах едно стихотворение, посветено на света Агнес за деня 
на нейния празник през януари, а когато го завърших, ми се струваше, че до края 
на живота си няма да мога да напиша нищо повече. 

Това чувство продължаваше да ме владее и в края на същата година, когато 
държах в ръцете си книгата с Тридесет стихотворения. 

После Лакс отново дойде за Рождество и ми каза, че трябва да напиша още сти-
хове. Не спорих с него. Но в сърцето си не бях убеден, че това е Божията воля. 
Дом Витал, моят изповедник, също не беше на това мнение. 

Един ден – на Празника на обръщането на св. Павел – през 1945 г. отидох да 
търся съвети от отец-абата и дори без да съм помислил за това, без да съм го 
споменал, той изведнъж ми каза: 

– Искам да продължиш да пишеш стихове.

3. 

Тихо е.

Над изписаната през тази година порта грее утринното слънце. Оттук изглеж-
да, че житото по хълма на св. Йосиф вече зрее. Монасите, които се готвят да 
бъдат ръкоположени за дякони, прекопават градината пред дома за посетители. 

Тихо е. Мисля си за манастира, в който живея. Мисля си за монасите, моите 
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братя и отци. 

Те имат да вършат хиляди неща. Едни са заети с прехраната, други – с дрехите, 
някои поправят тръбите, други – покрива. Едни изписват стените, други почист-
ват стаите, трети мият пода на трапезарията. Един монах, сложил маска на 
главата си, върви към пчелините, за да събере меда. А други трима или четирима 
са застанали в една килия пред пишещите машини и по цял ден отговарят на 
писмата на хора, които искат да се молим за тях, защото са нещастни. Някои 
поправят тракторите и камионите, които пък други управляват. Някои от мона-
сите се мъчат да впрегнат мулетата. Или да ги изведат на паша подир крави-
те. Някои се грижат за зайците. Един брат каза, че можел да поправя часовници. 
Друг гради плановете за новата обител в Юта. 

Монасите, които не са натоварени с някаква задача, които не се грижат за пил-
ците или прасетата, които не пишат брошурите или не ги пакетират, преди да 
ги изпратят по пощата, които не са натоварени да спазват сложните предпи-
сания на нашия служебник – тези, които не са натоварени със специална задача, 
винаги могат да отидат да оплевят картофите или да прекопаят царевицата. 

А щом камбаната удари, аз ще спра да пиша и ще затворя прозорците на килия-
та. Тогава брат Силвестър и неговите помощници също ще оставят косачката, 
това механично чудовище, ще нарамят мотиките и лопатите си и ще се отпра-
вят към дома. А пък аз ще взема една книга и с нея ще се поразходя под дърве-
тата, ако има достатъчно време преди началото на месата. По-голямата част 
от другите монаси ще останат в скрипториума, където ще записват своите 
теологически размисли или ще преписват откъси от книгите върху гърбовете 
на пощенски пликове. Един-двама ще застанат на пътя, който води от малката 
обител към манастирската градина, ще премятат броеницата си и ще чакат 
нещо да се случи. 

Сетне всички ние ще се качим на хора, ще бъде много горещо, органът ще за-
свири силно, а органистът, който сега се учи, ще направи много грешки. Но на 
олтара Богу ще бъде предложена вечната жертва Христова, Комуто всички ние 
принадлежим и Който ни е сбрал всички на това място. 

Congregavit nos in unum Christi amor5.

Америка открива съзерцателния живот. 

В християнската духовност има множество парадокси, един от които е проти-
воречието в начина, по който Отците и модерните папи оценяват съзерцател-
ния и активния живот. Св. Августин и св. Григорий оплакват „безплодието” на 
съзерцанието, макар и да признават, че то стои по-високо от активността. А 
папа Пий ХI в конституцията Umbratilem6 заявява категорично, че съзерцателни-

5	 Сбра	ни	в	едно	Христовата	любов	(лат.).	Стих	от	католическия	химн	Ubi caritas.	–	Б.	пр.	
6	 Публикувана	от	папа	Пий	XI	през	1924	г.	и	посветена	на	значението	на	съзерцателния	живот	в	Църквата.	–	
Б.пр.
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ят живот е бил много по-плодоносен за Църквата и носещ спасение на човешкия 
род (multo plus ad Ecclesiae incrementa et humani generic salutem conferre…) от про-
поведническата или учителната дейност. Още по-изненадващо за повърхност-
ния наблюдател е, че това наблюдение е изказано в нашата динамична епоха. 

Всеки запознат с този дебат ще ви каже, че според св. Тома съществуват три 
призвания – едното е към активен живот, другото – към съзерцателен, а трето-
то е комбинация от двете, което стои по-високо от първите две. Този смесен 
живот, както може да се очаква, е призванието, на което са се отдали братята 
от ордена на самия св. Тома, братята проповедници. 

Но св. Тома е автор и на едно също толкова категорично мнение, колкото изка-
заното в конституцията Umbratilem. Vita contemplativa, казва той, е simpliciter est 
melior quam active (по самата си природа съзерцателният живот стои по-високо 
от активния живот). Той доказва това по пътя на естествения разум, като се 
позовава на един езически философ – Аристотел. Ето колко езотеричен е този 
въпрос! А след това св. Тома привежда своя най-силен аргумент, който е изця-
ло християнски. Съзерцателният живот е насочен пряко и изцяло към Божията 
любов, затова не може да има по-съвършена или благородна дейност. Всъщност 
тази любов е основата на всяка добродетел. Осъзнаването на ефекта от лич-
ната добродетел върху живота на другите членове на мистичното Тяло, показва, 
че в съзерцанието няма нищо безплодно. Тъкмо обратното, св. Тома доказва, че 
съзерцателният живот поставя човека в самия център на това духовно плодо-
родие. 

А когато признава, че при определени обстоятелства активният живот може 
да бъде по-съвършен, св. Тома придружава това свое изказване с многобройни 
пояснения, които още повече подчертават казаното от него за съзерцанието. 
Първо, активността може да бъде по-съвършена от радостта и покоя на съзер-
цанието само ако е извършвана под въздействието на Божията любов (propter 
abundantiam divini amoris), в изпълнение на Неговата воля. Тази активност не 
може да е постоянна, тя трябва да е отговор на конкретна необходимост. Това 
е едно допълнително послушание и ние трябва да се върнем колкото се може 
по-бързо и доколкото е допустимо към могъщия и плодотворен покой на размиш-
лението, който издига душата ни до Божественото единство. 

Първи е активният живот (практикуването на добродетелите, смирението и 
милосърдието), който ни подготвя за съзерцанието. Съзерцанието означава 
спокойствие, прекратяване на активността, оттеглянето в тайнствения вът-
решен покой, в който душата е потопена в могъщата и плодотворна Божия 
тишина и който ни води към тайната на Неговото съвършенство не толкова по 
пътя на наблюдението, колкото чрез плодотворната любов. 

Но ако спрем тук, няма да постигнем съвършенството. Св. Бернар от Клерво 
учи, че слабата душа достига до съзерцанието, но не успява да се изпълни с 
толкова любов, че да може да съобщи на другите хора това, което знае за Бога. 
Всички велики християнски мистици, без нито едно изключение – св. Бернар, св. 
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Григорий, св. Тереза, св. Йоан Кръстни, блаженият Йоан от Рюисбрьок, св. Бона-
вентура учат, че върхът в мистичния живот се постига чрез брака на душата с 
Бога, което придава на светиите чудодейна сила, постоянна и неуморна енергия 
за работа с Бога за благото на душите, която дава плод в светостта на хиляди 
и изменя посоката на религиозната и светската история. 

Воден от тази мисъл, св. Тома не пропуска да постави на най-високо място приз-
ванието, което според него е определено да изведе хората до такива висини в 
съзерцанието, при които душата да може да се излее и да съобщи своите тайни 
на света. 

И затова изказването на св. Тома, че „религиозните институти, определени да 
работят за проповедта и учителството, заемат най-високото място в религия-
та”, звучи, честно казано, подвеждащо. То носи в себе си мисловният образ на 
благочестиви и трудолюбиви клирици, който се суетят между библиотеката и 
класната стая. Ако това е смисълът, то решението на проблема трудно ще бъде 
разбрано от християните. Защото трагедията се състои в това, че мнозина, 
включително и членовете на тези „смесени” ордени, не откриват в него някакъв 
по-дълбок смисъл. Ако сте способен да изчетете разбираема лекция, в която въз 
основа на схоластичната философия да анализирате социалната ситуация, дали 
това означава, че ще сте близо до постигането на съвършенството… 

Не, нека останем концентрирани върху онези изгарящи думи, които описват 
условията, при които съзерцанието може да бъде изместено от действието. 
Първо, propter abundantiam divini amori7. „Смесеният живот” може да бъде оценен 
като по-висш от чистото съзерцание само при условие че любовта е толкова 
по-силна и толкова по-пълна, че да може да се излее под формата на учителство 
и проповед. 

С други думи, тук св. Тома ни учи, че описаното от него смесено призвание стои 
по-високо от призванието за съзерцание само ако то е още по-съзерцателно. 
Това заключение изглежда неизбежно. И то ни възлага огромна отговорност. На-
истина, св. Тома казва, че доминиканците, францисканците, кармилитите, тряб-
ва да бъдат свръхсъзерцателни. Или е така, или той си противоречи с всичко, 
което вече е казал за превъзходството на съзерцанието. 

Дали днес „смесените” ордени в Америка са толкова съзерцателни, колкото 
предполага тази програма, е въпрос, на който нямам намерение да отговарям. 
Но ми се струва, че повечето от тях са стигнали до компромис, чрез който да 
преодолеят тази трудност. Те поделят задълженията си между своите монаси 
и своите свещеници. Монасите живеят в манастирите и практикуват съзерца-
нието, а свещениците живеят в градовете и енориите и изпълняват учителна-
та и проповедническата функция. В светлината на конституцията Umbratilem и 
на доктрината за мистичното Тяло това решение изглежда подходящо, ако няма 
друга възможност. И все пак програмата на св. Тома е много по-пълноценна и 
изкупителна за отделната личност и за Църквата!

7	 Под	въздействието	на	Божията	любов	(лат.).	–	Б.пр.
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Какво можем да кажем за съзерцателните ордени? Техните правила и практика 
им осигуряват всичко необходимо, за да могат членовете им да водят съзерца-
телен живот и ако те не успяват да го постигнат, причината не може да се 
търси в организацията на живота им. Приема се за даденост, че те са, или поне 
биха могли да бъдат, толкова отдадени на съзерцанието, колкото е било предпи-
сано от техните основатели, но дали могат да бъдат и нещо повече?

Всъщност изцяло съзерцателен мъжки орден не съществува, няма орден, в чиято 
конституция да не е записана препоръката за contemplata tradere8. Картузиан-
ците, при всичките им усилия да осигурят на отшелника тишината и самота 
в манастирите, предвиждат в своите Правила задължението за преписване на 
ръкописи и писане на книги, за да могат да продължат да проповядват на света 
чрез своето перо, след като устите им остават неми. 

При цистерцианците такива предписания отсъстват, те дори допълват нови 
правила, с които ограничават писането на книги и налагат пълна забрана на 
писането на поезия. Въпреки това те създават школа от мистични богослови, 
които, по думите на дом Берлиер9, съставляват най-прекрасната част от бе-
недиктинската духовност. Вече цитирах какво казва по този въпрос св. Бернар, 
най-видният представител на тази школа, и макар цистерцианците никога да не 
дават писмено препоръка как плодовете от тяхното съзерцание да бъдат спо-
деляни с цялата Църквата, contemplata tradere продължава винаги да ги занимава 
и да заема важна част от живота им. Ето защо абатът, както и всички нато-
варени с отговорността да ръководят душите винаги трябва да напътстват 
останалите монаси да се хранят с хляба на мистичната теология, излязъл от 
пещта на съзерцанието. Точно това прави св. Бернар, когато, отвличайки учения 
клирик от Йорк Хенри Мурдах10 от неговите книги, му препоръчва да отиде в 
гората, където буковете и брястовете могат да научат монасите на мъдрост. 

Какво да кажем тогава за „чисто действените” ордени? Съществува ли въоб-
ще такова нещо? Биха ли могли Малките сестри на бедността11 да изпълнят 
пълноценно своето призвание, ако не притежаваха и нещо от това contemplate 
tradere, ако не трябваше да споделят плодовете на своето съзерцание? Призва-
нието към действие е безплодно, ако е лишено от вътрешен живот, от дълбок 
вътрешен живот. 

Всъщност всеки един религиозен орден има не само правото, но и дори в из-
вестен смисъл задължението да следва най-висшия от всички видове живот – 
този на съзерцанието, както и да споделя плодовете от него с останалите. 
Принципът на св. Тома остава непоклатим: contemplata tradere e най-голямото 
съвършенство. Но това не означава да ограничим това призвание, както прави 

8	 Да	предадеш	на	другите	плода	на	съзерцанието	(лат.)	–	принцип,	въведен	от	св.	Тома	от	Аквино,	Summa 
Theologiae	IIa,	IIae,	q.188,	a.6.	–	Б.пр.
9	 Дом	Урсмер	Берлиер	(1861–1932)	–	белгийски	духовник,	известен	изследовател	на	бенедиктинското	мона-
шество.	–	Б.пр.
10	 Хенри	Мурдах	(ум.	1153)	–	абат	на	манастир	в	Архиепископията	на	Йорк.	
11	 Малките	сестри	на	бедността	–	женски	католически	орден,	основан	през	ХІХ	век	от	Жан	Жуган	във	Фран-
ция,	който	си	поставя	за	цел	грижата	за	бездомните.	–	Б.	пр.	
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той, само до учителните ордени. Просто те са ордените, които разполагат с 
най-добрите възможности да предават знанието за Бога, получено от любовта 
към Него, ако това знание е усвоено по пътя на съзерцанието. Но е възможно 
други да са по-подготвени, за да получат това знание. 

Във всички случаи съществуват много различни начини за споделяне на тези 
плодове с другите. Не е задължително да пишеш книги или да четеш лекции. Не е 
задължително да контактуваш пряко с душите на хората в изповедалнята. Това 
може да стане и чрез молитвата – защото пламъкът на съзерцанието сам се 
разпространява из Църквата и оживотворява всички членове на Христа по един 
тайнствен начин, без някакъв съзнателен акт от страна на съзерцаващия. Но 
дори и да приемем, че заръката на св. Тома изисква някакъв видим и естествен 
контакт с нашите братя (макар трудно да може да бъде обяснено защо това е 
необходимо), дори тогава съществуват далеч по-могъщи средства за споделяне 
на мистичното и опитно познание за Бога.

В Itinerarium12 на св. Бонавентура откриваме едно от най-прекрасните описания 
на това най-висше призвание. Серафическият доктор получава това познание 
по време на оттеглянето си в планината Алверния. Молейки се на същото уса-
мотено място, където великият основател на неговия орден св. Франциск от 
Асизи почувствал раните Христови да изгарят ръцете, краката и страните 
му, св. Бонавентура, в светлината на свръхестествената интуиция, е прозрял 
пълното значение на това велико събитие в историята на Църквата. „На това 
място – пише той, – св. Франциск се възнесъл към Бога (in Deum transit) в екс-
таза (excessus) на съзерцанието и така се превърнал в пример за съвършено 
съзерцание, след като до този миг е бил пример за съвършенство в действения 
живот, за да може Бог чрез него да насочи всички истински духовни хора към 
този вид „възнасяне” (transitus) и екстаз, по-малко по пътя на словото и повече 
чрез примера”.

Това е пълното и същинско значение на contemplate tradere, изразено недвусмис-
лено от човек, изживял този живот в пълнота. Това е призванието към преобра-
зяващото единство, към висините на мистичния живот и на мистичния опит, 
към пълното обръщане към Христос, така че живеейки в нас и насочвайки всички 
наши действия, сам Христос насочва хората към радостта и търсенето на 
това възвишено единство заради радостта, светостта и свръхестествената 
жизненост, излъчвани от личния пример – или по-скоро заради тайнственото 
влияние на живия Христос вътре в нас, в собствената ни душа. 

Забележете, че св. Бонавентура не прави разграничение – Христос налага своя 
отпечатък върху св. Франциск не за да привлече определени хора, определени 
привилегировани монаси, а за да привлече всички истински духовни хора към 
съвършенството на съзерцанието, което не е нищо по-различно от съвършен-
ството на любовта. Веднъж стигнали до тези висини, те, от своя страна, ще 
увлекат и други хора към тях. Затова може да се каже, че всеки човек, ако не 

12 Пътеводител на ума към Бога,	виж:	Св.	Бонавентура,	Избрани	произведения,	УИ	„Св.Климент	Охридски”,	
София,	2008,	превод	Цочо	Бояджиев,	Георги	Каприев.	–	Б.пр.	
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de facto, то поне de jure може да достигне единството в Христа по пътя на 
съзерцанието, а след това да разпростре по земята огъня, който Христос иска 
да види разпален. 

На практика това означава, че съществува само едно призвание. Независимо 
дали преподаваш, дали живееш в манастир или се грижиш за болните, независимо 
дали си вътре в религията или извън нея, дали си женен или самотен, независимо 
кой си и какво си, твоето призвание е да достигнеш съвършенството, призван 
си за дълбок вътрешен живот, може би дори за мистична молитва, както и да 
предадеш плодовете на твоето съзерцание на другите. Ако не можеш да извър-
шиш това със слово, можеш да го извършиш с пример. 

Когато душата ти пламти от този върховен огън на вдъхновената любов, тя 
ще окаже в Църквата и по целия свят много по-могъщо влияние от това, което 
може да бъде постигнато чрез словото или примера. Св. Йоан Кръстни пише: 
„Дори само частица от тази чиста любов е по-ценна пред взора Господен и е от 
по-голяма полза за Църквата – въпреки че на пръв поглед душата бездейства – 
от всички други дела, взети заедно”.

Бог ни познава, преди да се родим. Той знае, че някои от нас ще се разбунтуват 
срещу Неговата любов и благодат, а други ще Го обичат още от мига, в който 
въобще могат да обичат, и никога няма да се откажат от тази любов. Той е 
знаел, че небесният ангелски дом ще се възрадва от нашето обръщане. Той е 
знаел, че един ден всички ние ще бъдем доведени в Гетсимания заради Неговите 
цели и заради Неговата слава. 

Животът в абатството на всеки един от нас е част от тази тайна. Всички 
ние принасяме полза за нещо, което е извън нас. Без обаче да съзнаваме какво 
точно е това. Но ние знаем, както се изразява нашето богословие, че всички сме 
членове на Мистичния Христос, че ние всички израстваме съвместно в Него, за 
Когото са сътворени всички неща. 

В някакъв смисъл всички ние сме пътешественици, без да знаем накъде сме 
тръгнали. 

В друг смисъл всички вече сме пристигнали. 

В този живот не можем да постигнем съвършено притежание на Бог, затова и 
пътуваме в мрак. Но ние вече Го притежаваме по благодат – в този смисъл вече 
сме пристигнали и живеем в светлина. 

Но! Колко далеч трябва да отида, за да открия Теб, в когото вече съм пристиг-
нал!

Отсега нататък, Боже мой, мога да говоря само с Теб, защото друг не би ме раз-
брал. Не мога да заведа никого до облака, който обитавам в Твоята светлина, 
която е и Твоят мрак, в който съм изгубен. Не мога никому да обясня болката 
от радостта в Теб, нито липсата от притежанието на Теб, нито да опиша колко 
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далеч остават всички неща, когато пристигам в Теб, нито смъртта, която е 
раждането в Теб, защото самият аз не знам нищо за това; единственото, което 
знам, е, че искам всичко да свърши, което означава да започне. 

Ти свеждаш всичко до противоречия. Оставил си ме в ничията земя. 

Караш ме по цял ден да ходя напред-назад под дърветата, повтаряйки си не-
прекъснато: „самота, самота”. Възложил си целия свят върху моята гръд. Каза 
ми: „Остави всичко и върви след Мене”13, а после окачи като воденичен камък на 
шията ми половината Ню Йорк. Накара ме да коленича до тази колона, докато 
главата ми бучеше. Това ли е съзерцанието?

Ето как виждах всичко, преди да положа тържествения си обет миналата пролет 
на празника на св. Йосиф, когато бях на тридесет и три години, след като бях 
редови свещеник. Струваше ми се, че Ти едва ли не искаш от мен да се откажа 
от всичките ми стремежи към самота и съзерцание. Настояваше да се подчиня-
вам на моите настойници, които, бях сигурен, щяха да ме накарат или да пиша, 
или да преподавам философия, или да ме натоварят с някаква друга отговорност 
в манастира, възможно беше дори да стана учител, който проповядва по четири 
пъти на ден пред миряните, посещаващи манастира. Но дори и да нямах никаква 
специална отговорност, пак щях да бъда в постоянно движение от два през нощ-
та до седем вечерта. 

Не прекарах ли цяла година в описание на живота на Майка Беркманс, изпрате-
на от фондацията на Трапистите в Япония, която толкова искаше да прекара 
живота си в съзерцание? Какво се случи с нея? Трябваше да бъде едновременно 
дверница, да посреща посетителите, да се грижи за утварта, да бъде слугиня 
на всички други сестри. А когато беше освободена от едно или две от тези 
задължения,  възложиха още по-тежки задачи, като тази да бъде наставник на 
послушничките. 

Martha, Martha, sollicita eris, et turbaberis erga plurima…14 

В началото на усамотението ми, преди да положа тържествените обети, си 
зададох въпроса дали тези обети съдържат някакво скрито условие. Ако съм бил 
призван към съзерцание, а тези обети не само не ми помогнат за това, а дори 
ми попречат, какво щях да правя тогава?

Отказах се от тази посока на мислене, още преди да започна да се моля. 

Когато положих обетите си, вече не бях сигурен какво точно е значението на 
съзерцателния живот, какво означава призванието към съзерцание, в какво се 
състои моето призвание, в какво се състои призванието ни като цистерцианци. 
Не бях сигурен в нищо и не разбирах нищо, знаех само че Ти искаш от мен да по-
ложа точно тези обети точно в този манастир и точно в този ден по причини, 

13	 Мат.	8:22.
14	 „Марто,	Марто,	ти	се	грижиш	и	безпокоиш	за	много	неща…”	(Лук.	10:41).
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които бяха известни само на Теб, както и че след това от мен се очакваше да 
Те следвам заедно с другите, да правя това, което ми е било възложено, както и 
че след това всичко ще започне да ми става по-ясно. 

Сутринта, в която бях паднал ничком на пода в църквата, а отец-абатът се 
молеше над мен, започнах да се смея, потопил устата си в прахта, защото без 
да знам защо и как, знаех, че съм извършил правилното нещо, всъщност нещо 
прекрасно. Прекрасното не беше това, което бях извършил аз, а това, което Ти 
беше извършил в мен. 

Оттогава минаха месеци, Ти не облекчи нито едно от тези желания, но ме дари 
с покой, а аз започвам да проумявам защо е било необходимо всичко това. Започ-
вам да разбирам. 

Ти си ме призовал тук не за да имам белег, по който да мога да познавам себе си 
или да се поставя в някаква ясна категория. Ти не искаш от мен да мисля какво 
съм аз, а какво си Ти. Нещо повече, Ти дори не искаш от мен да мисля много-мно-
го, защото Ти ще ме издигнеш над мисленето. Как ще стане това, ако винаги се 
опитвам да разбера какво съм, къде съм, защо съм?

Това не ме притеснява. Не си казвам: „Ти поиска всичко от мен, а аз се отка-
зах от всичко”. Защото повече не искам да мисля за нищо, което предполага 
разстояние между Теб и мен – защото ако отстъпя и започна да мисля за това, 
което ме отделя от Теб, неизбежно ще видя и пропастта между нас и ще си 
спомня разстоянието, което ни дели. 

Господи, тази пропаст и това разстояние ме убиват. 

Това е единствената причина, която ме кара да търся усамотение – искам да 
бъда загубен за всички сътворени неща, да бъда мъртъв за тях, да бъда мъртъв 
за познанието за тях, защото те ми напомнят за разстоянието между мен и 
Теб. Те ми казват нещо за Теб – че Ти си далеч от тях, макар и да си вътре в 
тях. Ти си ги сътворил, ти поддържаш тяхното съществуване, а те Те крият от 
мен. Бих искал да живея сам, извън тях. O beata solitudо!15

Защото знам, че само когато оставя всички тях, ще мога да се доближа до 
Теб, затова и бях толкова нещастен, когато ми се струваше, че си ме осъдил 
да остана сред тях. Сега тъгата ми вече си отиде, скоро ще дойде радостта, 
радостта, която се радва на най-дълбоката тъга. Сега започвам да разбирам. 
Ти ме научи, Ти ме утеши, сега започвам отново да се надявам и да се уча. 

Чувам Те да ми казваш:

Ще ти дам каквото желаеш. Ще те отведа до самотата. Ще те преведа по път, 
който ти не разбираш, защото искам това да бъде най-краткият път.

15	 О,	блажена	самота	(лат.).	Цитат	от	проповед	на	св.	Бернар	от	Клерво.	–	Б.	пр.	
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Затова всички неща около теб ще бъдат насочени срещу теб, ще се отричат 
от теб, ще те нараняват, ще те карат да изпитваш болка, за да те накарат 
да достигнеш до самотата. 

Заради тяхната враждебност ти скоро ще си сам. Те ще те изключат, ще те 
изоставят, ще се отрекат от теб и ти ще останеш сам. 

Всичко, което се докосва до теб, ще те изгаря, а ти ще отдръпваш ръката си в 
болка, докато не се отречеш от всичко. Тогава ще си напълно сам. 

Всичко желано ще те пресушава, ще те изгаря, а ти ще бягаш от него в болка, 
за да бъдеш сам. Всяка сътворена радост ще те кара да изпитваш болка, ще 
умреш за всяка радост, и тогава ще бъдеш сам. Всички неща, които другите 
хора обичат, желаят и търсят, ще почувстваш като убийци, които те отделят 
от света и неговите занимания. 

Ще бъдеш похвален и това за теб ще бъде като изгаряне на кладата. Ще бъдеш 
обичан, но това ще убие сърцето ти и ще те заведе в пустинята. 

Ще имаш дарби, но тяхната тежест ще те пречупи. Ще изпитваш удоволствие 
от молитвата, но то ще те кара да се чувстваш зле и ти ще избягаш от него. 

Когато похвалата се смали, когато обичта към теб изчезне, когато всичките 
дарби, любов и похвали ти бъдат отнети, тогава ти ще бъдеш напълно забравен 
и изоставен, ще бъдеш нищо, ще си мъртъв, ще си отхвърлен. Тогава ще получиш 
самотата, която толкова искаш. А твоята самота ще принесе огромен плод в 
душите на хората, които никога не си виждал на земята. 

Не питай кога или как ще се случи това. В планината или в затвора, в пустиня-
та или в концентрационния лагер, в болницата или в Гетсимания. Няма значение. 
Не ме питай, защото няма да ти кажа. Няма да разбереш, преди да бъдеш там. 

Тогава ти ще почувстваш самотата, болката и бедността Ми и аз ще те из-
дигна до висините на Моята радост, ти ще умреш в Мен, ще откриеш в Моята 
благодат всичко това, което те е извело до този край, което те е извело по 
пътя от Прад до Бермуда, до Сент Антонен, до Оукам, до Лондон, до Кеймбридж, 
до Рим, до Ню Йорк, до „Колумбия”, до „Тялото Христово”, до „Св. Бонавентура”, 
до цистерцианското абатство на нищите, които се трудят в Гетсимания16:

„За да станеш брат Господен и да се научиш да познаваш Христа на пламенните 
хора”.

Превод от английски: Момчил Методиев

16	 Места,	свързани	с	житейския	път	на	Томас	Мъртън.	Прад	е	родното	му	място	във	Франция,	а	Бермуда,	Сент	
Антонен,	Оукъм,	Лондон,	Кеймбридж,	Ню	Йорк	са	градове,	в	които	Мъртън	живее	и	учи.	Той	завършва	образо-
ванието	си	в	Колумбийския	университет,	получава	първо	причастие	в	университетската	църква	„Тялото	Хри-
стово”,	а	след	това	преподава	в	университета	„Св.Бонавентура”	преди	до	постъпи	в	манастира	в	Гетсимания.	
Б.пр.
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Тодор П. Тодоров

гълъб под шапката

Бяха двама имигранти. От старата интелигенция. Бяха от онези, които дес-
тилират коняк от остарели книги, под бомбетата си крият облаци, а вечер 
главите им придобиват силуетите на птици с островръхи клюнове, вперени в 
настъпващата нощ. Ириней Петрович и Костадин Балкански се наслаждаваха на 
късния следобед в едно парижко кафене, отпиваха от чашите си, пушеха и оста-
вяха света бавно, уморено да се свива около тях. Пиеха кафето на гроздове, след 
това разтваряха черния му вкус в едри кълба дим. Костадин Балкански оправи 
папийонката си, погледна деня, който сваляше последните си бронзови люспи на-
вън и ги разхвърляше из парижките улици. След това се обърна, погледът му прие 
съсредоточен вид и той посочи на своя събеседник оставената върху масата 
им книга. 

– Пръстът на дявола! – изрече загадъчно, но зловещо, със сянката на недоловима 
ирония.

Ириней Петрович, който беше роден във влак, поклати глава и докато разбърк-
ваше гъстото кафе в чашата си, отвърна:

– Пръстът на дявола не е повод за притеснение, още по-малко когато е в книга. 
За страх и трепет, да, но аз не виждам нищо лошо в страха и трепета. Защо 
не гледаме на тях като на допълнителни сетива, Костадине, с които животът 
придобива малко повече… Как да кажа…
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– Дълбочина – довърши събеседникът му, забил нос в книгата.

– Точно така, дълбочина.

– Ето тъкмо това прави нещата още по-тревожни – добави Балкански, докато 
продължаваше да прелиства книгата.

Ириней Петрович, който цял живот бе преследвал една жена из бордеите на 
Европа, продължи мечтателните си съждения:

– Тревогата е вълшебно цвете, облак дъжд в пустинята, нашият най-верен спът-
ник в скритите врати на живота. Накратко – спасението. От това да останем 
завинаги привидения, машини. Аз лично търся тревогата, както в летен пек се 
търси чаша вода. Вълнението, Костадине, е в дъното на всичко, без вълнението, 
без вълните животът никога нямаше да напусне морските дълбини.

– Точно така – обади се Костадин. Всичко е точно така, както го пише тук.

– Да не надценяваме силата на книгите!

– О, не, ни най-малко. Нямам представа кой е направил това, но всичко е вярно.

– Като твърдение ми харесва, макар и съмнителна истина. Всичко е вярно. Звучи 
някак убедително, красиво. 

– Не. Не ме разбираш. Всичко е тук, в тази книга.

– И преди съм го чувал. Особено от устата на млади и наивни, запленени от 
отровата на буквите читатели. Ще бъда откровен. Подобни приказки отдавна 
не отиват на възрастта ти.

– О, не, нямаше нужда да ми го казваш. Вече го прочетох, всичко е написано тук.

И Костадин вдигна странната книга с празни тъмни корици във въздуха тъкмо 
пред очите на своя възмутен приятел.

– Виж какво, Костадине, книгите, противно на онова, което ни се втълпява 
от деца, са в състояние да причинят и сериозни вреди. И най-вече такива от 
здравословно естество. Виж например Дон Кихот. Виж лицата на писателите. 
Подобно на чума е. 

– Бледоликите ловци на блянове – произнесе някак отнесено Костадин, все още 
заровил поглед между страниците.

– Взе думите от устата ми.

– Не, прочетох ги. На втора страница. Както казах, колкото и да е невероятно, 
всичко е тук. Можеш и сам да прочетеш.
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– Любопитно. 

Ириней, който навремето напусна университета, след като получи тайнствено 
анонимно писмо с почерк, който го накара да зареже всичко, продължаваше да 
се придържа към подигравателния тон, който обаче все повече заприличваше на 
отчаян опит за защита.

Каза, всмукна от лулата си и се намръщи.

– Виж например какво пише тук – и Костадин изрецитира, плъзгайки пръст по 
страницата: – „Любопитно, каза Ириней, всмукна от лулата си и се намръщи“.

– Става все по-любопитно. А какво пише на първа страница? Интересно как ли 
започва тази твоя дяволска книга.

Без колебание Костадин прелисти назад и зачете на глас:

– „Бяха двама имигранти. От старата интелигенция“. И малко след това: „Ири-
ней Петрович и Костадин Балкански се наслаждаваха на късния следобед в едно 
парижко кафене, отпиваха от чашите си, пушеха и оставяха света бавно, уморе-
но да се свива около тях“.

– Добре казано. 

Но след кратка пауза Ириней отново се намръщи и добави:

– Всичко това, разбира се, е невъзможно без твоето участие. Ти си го направил.

– А, не, не. Книгата си беше тук още преди да седна и да поръчам кафе. Освен 
това не изглежда никак нова. Нямам представа кой я е оставил тук. Кой би могъл 
да измисли подобна шега?

– Някой от другите. Алфонсо например. Той ни познава достатъчно добре. 

– Но не достатъчно, за да предвиди всяка дума, всяко движение, нали? Освен ако 
не ни наблюдава отнякъде и не пише книгата точно в този момент.

– Но това не е възможно. Във  всеки случай не и за Алфонсо. 

– Никой не е в състояние да ни наблюдава и да пише едновременно, и в същия 
миг, заедно с него, ние да четем онова, което е написал. Това, така да се каже, 
минава някакви естествени метафизически граници. И все пак какво да правим с 
книгата? Не ми харесва нито да я задържим, нито да попада в други ръце. Може 
би най-добре е да я унищожим.

Ириней Петрович се замисли.

– Хм, не зная за границите – започна той, – но преди да унищожаваме каквото и 
да било, може да прелистим двайсет страници и да видим какво пише там. 
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– Двайсет страници напред? Сигурен ли си? 

Ириней Петрович кимна.

– Да, защо не? Да продължим експеримента.

Костадин Балкански започна да отброява двайсет страници, шумно прелиствай-
ки книгата.

– Вярваш ли в съществуването на Бог? – поде Петрович. – Нека допуснем, чисто 
хипотетично, че все пак някой е в състояние едновременно да ни наблюдава тай-
но, да записва всичко, което правим, казваме и мислим, докато в същото време 
ние вече четем онова, което той пише. За нас то вече е минало, написано е, а 
за него е настояще. Или пък всичко е написано предварително. Във всеки слу-
чай на такова нещо е способен единствено Бог. Но тогава защо ни го показва? 
Защо не си остане скрит и така да се каже, невинен. Освен ако не е някакво 
ужасно, паякообразно, ехидно божество. В самото явяване има нещо демонично. 
Присъствието на тази книга върху масата, струва ми се, хвърля мрачна сянка 
върху цялата история.

– Както казах – пръстът на дявола. 

– Какво? А, да. Страх и трепет.

– И дълбочина. Ако не го бях прочел, никога нямаше да се сетиш. Правилната 
дума щеше да ти убегне, но…

– Но не ми е убягнала, щом го пише там, нали? Щом е написано, значи съм го 
казал.

– Бързо развиваш суеверия.

– Да, суеверието е техника на страхуване. Добър съм в това.

Отново настъпи кратко мълчание.

– Ето, точно двайсет страници след като Ириней Петрович настоява, че щом е 
написано, значи го е казал.

Кафенето беше окъпано в призрачна тишина, никой не влизаше, двамата мъже 
седяха сами на една маса под виолетовите лъчи на залязващото слънце. Коста-
дин Балкански зачете бавно и отчетливо:

– Нощта се спускаше над големия град. Безжизненото тяло на Ириней Петрович 
лежеше върху тъмната нюйоркска улица.

Замлъкна. Някъде от тъмнината долетя писък на птица. Или беше детски вик? 
След това всичко потъна далеч в градския шум, оставяйки двамата мъже сами 
всред тишината. 
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– Това не е възможно! И как бих могъл да се озова в Ню Йорк? Та аз дори нямам 
намерение да…

– Теоретично е възможно – възрази Балкански. – Помисли само, че целият презо-
кеански полет може да е сведен в книгата до две-три изречения. Нямаме никаква 
представа за времето в тази книга. Като се сетя само за кратки изречения от 
рода на „И отминаха три години“. Представи си – три години в три думи.

– И защо биха липсвали три години? Защо ще пише, че всмуквам от лулата, а 
цели три години ще бъдат спестени?

– Тук, приятелю, вече играе теологията. А и беше само предположение.

– Не, не! Това вече мина всякакви граници. Смъртта е нещо много интересно, 
приятелю, но тя няма място тук. Още по-малко в Ню Йорк. Чувството ми за 
хумор се изчерпва! – заяви тържествено обиден Петрович, ставайки от масата.

Но не можеше да се спре.

– И как можа да ви хрумне? Откъде накъде Ню Йорк?

После, очевидно възмутен отвъд всеки предел, добави:

– Поздрави Алфонсо и останалите, сигурно ще останат много доволни от мал-
ката ви книжка!

Отвори вратата, но преди да напусне кафенето, се сети нещо, спря и подхвърли 
гневно под носа си:

– Ню Йорк!

И излезе, потъвайки в нощта.

Луната се наливаше като с мляко през стъклото, докато Костадин Балкански 
остана сам на масата, вперил поглед в сянката на своя приятел през прозореца. 
След няколко минути нощта претопи всички очертания навън. Във вцепенението 
си Балкански не обърна внимание на необяснимата пустота, завладяла кафенето 
в тези минути. По силата на неясни обстоятелства дори келнерът не се мярка-
ше никъде в този момент. Имаше само тишина, кафе и дим. И разбира се, книга-
та. Обзет от смътното усещане за зловещо присъствие, Балкански потръпна. 
После се втурна изведнъж и излетя навън, като с всяка стъпка се отдалечаваше 
от книгата, която все така продължаваше да си стои с гладки тъмни корици 
върху масата в празното кафене. 

Когато отключи вратата на апартамента си, Петрович се почувства донякъде 
успокоен от познатите къщни ухания, усещането, че всичко си е все така на 
мястото, тихото, но отчетливо цъкане на часовника в хола, книгите, грижливо 
подредени в библиотеката срещу прозореца, и малката иконка на отсрещната 



154

Християнска литература

стена. След няколко минути потъна дълбоко в пещерата на дома. Отвори бутил-
ка от любимото си вино, постави в уредбата диск на Дюк Елингтън, настани се 
във фотьойла с чаша в ръка и отпусна глава назад. 

It don’t mean a thing if it ain’t got that swing.

Топлите неспокойни води на вътрешното море олюляха ума му в ритъма на 
джаза. Затвори очи и си представи, че е в Ню Йорк. Ето го, завива по Бакстър 
Стрийт, недалеч от Калъмбъс Парк, в Манхатън. Там, където през седемдесет-
те имаше тайна китайска пушалня за опиум. Влиза се през дълго помещение с 
перални машини, след това още навътре през тесен и мрачен бар, където смугли 
мъже с мустаци пият бира и накрая се похлопва на малка червена врата в дъ-
ното на бара, до тоалетната. В случай че знаеш какво да кажеш, влизаш вътре 
и се отпускаш на един от широките удобни матраци. И ето, Ириней Петрович 
лежи на матрака, докато му поднасят дълга китайска лула. На съседното легло 
е опънал крака слаб мъж с очила, който не спира да се взира в тавана. Това е 
Уди Алън. Ириней Петрович си представя това много добре. Уди Алън изведнъж 
се обръща към него, усмихва се глупаво и възкликва:

– Ню Йорк, а?

Вместо да отговори, Петрович притваря очи и продължава да чува някъде от 
далеч суинга на Елингтън.

It don’t mean a thing if it ain’t got that swing.

От музиката го изтръгва отново гласът на Уди Алън.

– Можеш да отглеждаш гълъби под тази шапка. И защо не? Това е чудесно начало 
за една история. 

Отново мълчание. Рефренът на песента се чува едва доловимо, все по-отдалеч 
и все по-тихо.

– И внимавай с опиума, момче! – обажда се още веднъж Уди Алън.

Под затворените очи на Петрович се разлистват алени листа, земята се обръ-
ща, погълната от огнените стъбла на невиждан цвят, чиито плодове се пръскат 
в адски експлозии, а соковете им образуват червени спирали, които се извиват 
подобно на дим високо в небето. Вселената, такава, каквато е позната, е по-
гълната завинаги от флоралните езици на необясним ужас. Страх и трепет 
завладяват тялото на Ириней Петрович. Един от гълъбите, които отглежда под 
шапката си, се събужда.

Уди Алън се обръща, доближава се до него и го поглежда. Жалко, мисли си, след 
малко ще дойдат и ще го изхвърлят на улицата.

Точно тринайсет минути преди полунощ един балон се спука току под шапката 
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на Ириней Петрович, където нямаше повече облаци, нито гълъби, а само снеж-
но-бялата безкрайност на тишина, която бавно се обагря в черно. Почина от 
кръвоизлив, причинен от аневризъм в главния мозък. Аневризъм, който беше носил 
под шапката си през всички тези години. През всички тези места. Откриха го 
мъртъв в апартамента му в Париж. Времето не му бе стигнало дори за една 
чаша вино. На първия ден след като изчезна, приятелят му Костадин Балкански 
настояваше, че спешно трябва да го търсят в Америка. В Ню Йорк, казваше, 
Ню Йорк. Той е в опасност. Спомена и за дявола в някакво кафене. Или по-скоро 
не било кафене, а книга. Но каква била тази книга, и той не знаел. Бълнувания-
та му нямаха край дори и когато намериха тялото, затова се наложи да спрат 
бръщолевенията на стареца с една инжекция веронал. Горкият дядо, помисли 
снизходително лекарят, докато поставяше спринцовката, скръбта окончателно 
е замъглила разсъдъка му. 
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Чеслав Милош (1911–2004) е един от най-изтъкнати-
те полски писатели на ХХ в. Дебютира като поет в 
сп. Alma Mater Vilnensis (1930). През Втората светов-
на война участва в нелегалния културен живот. От 
1945 до 1950 г. е на различни дипломатически посто-
ве. През 1951 г. получава политическо убежище и зажи-
вява в Париж, от 1960 г. е в САЩ, а в края на ХХ век 
се завръща в Полша. Бил е професор по литература 
в Бъркли, Калифорния. Носител е на Нобелова награ-
да за литература (1980), на наградата НИКЕ (1998), 
международна награда за литература „Нойщат”, мно-
го почетни докторати. Прочути са книгите му По-
робеният разум (1953), автобиографичният роман До-
лината на Исса (1955), Трактат за поезията (1957), 
Превземането на властта (1957), Земята Улро (1977), 
сборникът Крайпътното куче (1997), стихосбирката 
To (2000) и др. Публикуваният тук текст излиза за 
първи път в Tygodnik Powszechny през 1981, преводът 
е направен по изданието: Czeslaw Milosz, Zaczynając 
od moich ulic (1985). Wydawnictwo Dolnosląskie, Wroclaw 
1990, s. 385–390. Заглавието е на редакцията.

Чеслав Милош 

медитаЦия по прежиВяното

Слово след удостояването на Чеслав Милош с Doctor honoris 

causa на Католическия университет в Люблин

Многоуважаеми г-н ректор, достойни Сенат, скъпи участници в тържеството!

Чувствам се като студент, заспал над книгите и сънувал, че изведнъж става 
доктор и не разбира как се е случило това и действително ли означава, че утре 
няма да се явява на изпита, за който се е подготвял. Такова сравнение ми хрумна 
може би защото от момента, когато публикувах първите си стихове в годиш-
ника на нашия университет Alma Mater Vilnensis, съм се явявал на много изпити 
с различни, невинаги успешни резултати. Но този сън в навечерието на изпита 
има нещо общо и с чудото на изтичащото време, защото не съм докрай убеден, 
че действително е станало всичко онова, което ми се случи в близки и далечни 
краища на света още от деня, в който напуснах моя университетски град, че 
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мои книги са преведени на екзотични езици и че направих професорска кариера 
в Калифорния. Преди всичко обаче сънят на студента подсеща за контраста 
между неговото неспокойство, незнание, нерешителността на младостта и 
тържествеността на тогата и баретата, с които е облечен. А нали непре-
къснато се случва така – и това е общо правило – че облеклото, което носим, 
ни се струва по-различно, отколкото е в действителност. Постепенно, обаче, 
привикваме с него, макар че и тогава нашето истинско „аз“ продължава тихичко 
да протестира отвътре, мечтаейки за не толкова пищни и по-прилепнали към 
тялото дрехи.

Вероятно мнозина от присъстващите си задават въпроса какво всъщност мисли 
старият поет, който в своите скиталчества из чужбина е събрал три междуна-
родни награди, включително и Нобеловата, и след 30 години се завръща в стра-
ната на своя език. Преди всичко бих искал да предпазя навярно многобройните 
в тази зала привърженици на литературната професия. Опомнете се, ако едва 
сега започвате да пишете стихове. А ако вече пишете – постарайте се да не 
ги печатате. Казвам ви го, защото печатното слово притежава удивителната 
способност да застива във форма, която скоро става чужда на автора и в която 
той не успява да се разпознае. Нещо повече, веднъж подписал се със своето име 
и фамилия, той трябва да поеме отговорността и така всичко, което за него е 
вече минало, намира място в обществения образ на неговото творчество и лич-
ност. Той се е опитвал и му се е струвало, че ей сегичка ще долови нещо, а към 
онова, което е излизало изпод перото му, се е отнасял като към опит, като към 
подготовка за истинското постижение. Но идва ден, когато се оглежда назад и 
вижда, че всяка временна форма се е превърнала в негов дом завинаги. Хванат 
в нея и възпрян в своя устрем, той вече е изгубил контрола.

На младини имах мъглява представа що е това почтена възраст – представях 
си я някъде след петдесетте. Тя ми се виждаше като спокойствие след свър-
шена работа, сбиране на плодове, блажена медитация по повод на преживяното. 
Днес – след няколко дни правя седемдесет – виждам доколко тези представи са 
били погрешни. Защото старостта се оказа тъжно знание, но и неспокойствие, 
ненаситност и по-голямо от когато и да било удивление пред чудесата на жи-
вота, а също и непрекъснато подхранвана надежда, че ако протегна ръка, ще 
заприличам на онези японски художници, които едва навършили своите деветде-
сет години, заявявали: „Започвам да умея да рисувам“. Досещам се и съзнавам 
колко илюзии се крият във всичко това, щом освобождението от онова, което 
според околните било моя същност, си остава по-скоро моя тайна, отколкото 
отдавнашна форма, защото с възрастта ставаме все по-приказливи и с все по-
голямо неудоволствие се възползваме от достъпните средства за изразяване.

Може би епохата, в която ми се падна да живея и в частност цялата спазма-
тична история на Полша и света, е причината за подобно усещане за недоста-
тъчност1. Като размишлявах над невероятните съдби на хора, градове и страни, 
бях поразен колко малко от трагедиите на моя век е намерило израз в думите, а 

1	 Недостатъчността	на	поезията	и	изобщо	на	литературата	е	сред	постоянните	теми	в	поезията,	есеистиката	
на	Чеслав	Милош.	–	Б.пр.
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ако все пак е намерило, то е само в огризките на изопачената действителност. 

Действителността се е надигнала над мен и продължава да се надига – като 

огромна планина, която не можеш да обхванеш с поглед. Тъй е и с всекидневната 

действителност в Полша, сдържана с почти нечовешкото търпение и благоразу-

мие на цялата ни голяма общност. Понякога ми се струва, че именно такова би 

било заключението с думи и на други, на онези, на които съм наследник. Защото 

отсъствието на много човешки същества, на милиони, както е в Полша, отне-

ти от смъртта, преди да са се реализирали, не може да не измени историята 

и страната и нейната литература, което пък поражда мисълта ми, че пиша 

вместо тях, а също така и че пиша вместо по-добри и по-талантливи от мен.

Наричали са ме „катастрофист” и са ми приписвали вяра в близката гибел на 

човешкия род, всред сцени като в Откровението на св. Йоан. Наричали са ме 

също моралист и съглеждаха в моите произведения рядката днес привързаност 

към неизменни етически норми. Тези названия не са съвсем точни и много от 

онова, което съм написал, би могло да се обясни и разбере като бягство от тях. 

С течение на годините мен все по-малко ме удовлетворяваше това разделяне, 

очевидна основа за всеки катастрофизъм, разделянето в историята на нормал-

но минало, ненормално настояще и гибелно бъдеще. Още повече ме дразнеше в 

литературата тона на поплак по уж безнадеждния жребий на съвременния човек, 

който впрочем слушам край себе си от младини. И не защото литературата не 

бива да се чете като пророчества, които се сбъдват. Вече в печалния тон на 

декадентите, символистите, модернистите имаше предсказание за великото 

клане, Първата световна война, станала край и позорен завършек на ХIХ век. 

Но за техните жалби ние сега мислим без съчувствие. Вероятно същото очак-

ва и днешните благородни намерения, нихилизма и съжаленията за духовната 

нищета. Съвременността е ненормална, но такава тя е била почти винаги, а 

нормална става само в спомените. Учихме се да живеем с катастрофата като 

интегрална част от историческото време, по образците от Апокалипсиса, кой-

то не е история, а метаистория, което означава, че разказва за втория план, 

скрит за историята. А що се отнася до опасностите в науката и техниката, 

безспорно притесняващи човека, нека се постараем да ги осмислим не за да се 

върнем обаче към състоянието, когато тях ги е нямало, а за да подготвим нова, 

по-човешка наука и още по-човешка техника.

Моралистиката и поезията не се съчетават добре, затова се тревожа, колчем 

ме причислят към съдиите, т.е. към онези, които са достатъчно чисти, за да 

произнасят присъди. Посветих много внимание на романтичната теория за ху-

дожника като човек с повредена извънчовечност2, тъй силно представена в Не-

божествена комедия3 и която през ХХ век Томас Ман избира за централна тема в 

2	 Така	Милош	превежда	прочутия	термин	на	Данте	transumanar	(да	минеш	отвъд	човешкото),	подет	от	Ницше	
като	преход	„отвъд	доброто	и	злото”.	–	Б.р.
3	 Поетичната	драма	на	Зигмунт	Крашински	Небожествена комедия (1833–35)	е	едно	от	най-значимите	про-
изведения	на	европейския	романтизъм.	Милош	прави	анализ	на	 тази	 творба	 (Krasinski's Retreat	 –	 „Polish	
Review”,	1959,	nr	4),	непревеждан	на	полски.	–	Б.пр.
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своето творчество4. Много от откритията, направени в епохата на романтиз-
ма, запазват правомощие и днес. Вярно е, че „с език гласът се лъже, а с глас – 
мисълта“5, обяснимо е и осъждането на поета при Крашински, „през теб струи 
потокът на прекрасното, но сам ти не си прекрасен“6. И правилно романтизмът 
се заема с ролята на поета като посредник, като инструмент на по-могъщи от 
него самия сили7. В ранното ми детство, когато умирах от дифтерит, моята 
майка ми внуши особеното покровителство на Богородица Остробрамска и аз 
оздравях. После израснах в католическо обкръжение и развих необикновено силно 
чувство за грях, чак до склонност към манихейство, което приписвам на моето 
религиозно възпитание. И възможно е да съм станал посредникът, чрез когото 
да проговарят гласовете на определена цивилизация, очертала благодарение на 
християнството рязката граница между добро и зло.

И все пак, приемайки почетното звание в учебно заведение, израснало от 
Факултета по теология към Вилненския университет, чувствам се задължен да 
заявя, че аз не съм католически поет. Който употребява в литературата този 
епитет, допуска, че другите, без подобен епитет, не са католици, което ми 
се струва и съмнително, и неподходящо за смисъла на думата katholikos, която 
означава всеобщ. Като разделяме, лесно ще пропуснем онова, което събира 
хората, а не ги дели. Колко често днес вярващият човек открива сред най-
близките си невярващ и обратното, невярващият се налага да се съобрази 
някак с религиозната вяра на непосредственото си обкръжение. И мисля, че и 
едните, и другите принадлежат към едно и също семейство от умове, стига да 
ги обединява уважението към великата тайна за съществуването на света и 
човека. Достатъчно е да укриват в сърцето си смиреното изумление пред онзи 
лабиринт от противоречия, наречен наш живот и да култивират в себе си дара на 
вниманието, който, ако постигне достатъчна интензивност, ще се превърне по 
думите на Симон Вейл8 в молитва. Както и да се наричат, всички те са приятели 
на човека, защото позицията им на уважение е противоположна на презрението, 
с което се отнасят към света и човека самодоволните привърженици на 
теории и доктрини, които имат отговор за всичко. Бих бил щастлив, ако моите 
книги послужат на набожните, в широкия смисъл на думата, хора. И ако съм 
се занимавал с религиозни писатели като Симон Вейл и Лев Шестов9, ако съм 
превеждал и превеждам Библията, то не е без скрито намерение: бих искал, 
може би, да покажа, че това не са дейности, запазени само, ако мога така да се 

4	 В	 есето	Неморалност на изкуството (1979)	Милош	 пише	 за	 това,	 позовавайки	 се	 на	 разказа	 на	 Томас	
Ман	Тонио Крьогер	(1902).	–	Б.пр.
5 Задушница	(Дрезден,	1832)	ч.	ІІІ,	д.	І,	сц.	2,	Импровизация	–	прев.	Блага	Димитрова	–	във:	А.	Мицкевич,	Из-
брани произведения,	под	редакцията	на	П.	Динеков.	НК,	С.	1955,	с.	199.
6	 Една	от	първите	реплики	в	Небожествена комедия. – Б.пр.
7	 Срв.	в	стихотворението	на	Милош	Ars poetica? (1968).	–	Б.	пр. 
...	стихове	трябва	да	пишеш	рядко	и	с	неохота, 
под	непоносима	принуда	и	само	с	надежда, 
че	добрите,	а	не	злите	духове	имат	в	наше	лице	инструмент. 
Прев.	Вера	Деянова	(Литературен вестник	1996	/VІ/,	бр.	25	от	10–16.VІІ, с.1)
8	 Симон	Вейл	 (1909–1943)	–	френска	писателка,	философ,	наричана	„света	Симон“.	Милош	е	публикувал	
нейни	Избрани творби	в	свой	превод	(Париж	1958)	и	статията Значението на Симон Вейл	(1960).
9	 Лев	Шестов	(Лев	Шварцман,	1866–1938)	–	изтъкнат	руски	и	европейски	философ.	Милош	му	посвещава	
големия	си	очерк	Шестов или За чистота на отчаянието	(1972),	публикуван	първо	на	английски.	–	Б.пр.
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изразя, за професионалните католици.

Тук се опитвам да опровергая, поне частично, определени мнения за себе си. 
Длъжен съм да бъда кратък и ще приключа, като се обърна още веднъж към 
привържениците на литературната професия. Ако си мислят, че славата е 
нещо сладко, грешат. Който я изпробва, скоро ще се убеди, че това е капан и 
смъртна опасност за душата. Сред възхитените нашепвания, аплодисменти, 
светкавици на фотоапарати лесно ще изпаднеш във възхита и увереност в 
себе си, което се нарича hubris10 и както знаем от гръцката трагедия, подлежи 
на заслужено наказание. Имах щастието дълго да живея в изолация и самота, 
да пиша, както мислех тогава, напразно, а лаврите започнаха истински да ме 
увенчават едва от няколко години. И ако съм постигнал нещо, то благодаря 
за това на самотата, тази тъжна учителка на мъдреците. Как ще издържа 
новото изпитание, признавам си, не зная. Вероятно най-доброто лекарство 
ще е постоянното помнене на обредовия, символичен характер на публичните 
чествания и увенчавания. Ще ида дори толкова далеч, че ще припиша известна 
случайност на избора на личностите, които се почитат, т.е. ако тези хора ги 
нямаше, щеше да се наложи да ги измислят. Така, както самотата и липсата 
на читатели сами по себе си нищо не казват за ценностите или за липсата на 
ценности в творчеството, по подобен начин и славата не е доказателство за 
или против. Колцина славени в своето време днес си спомняме с повдигане на 
рамене, както други пък съхраняват своето място наравно със слабо известните 
приживе. И сега, като слушам от устата на приятели за моите заслуги, аз се 
браня, като връщам мисълта си към онези дълги и благодатни за мен времена, 
когато насаме със своята съвест изброявах по памет моите недостатъци.

Превод от полски: Богдан Глишев 

10 Hubris	(старогр.)	–	гордост,	високомерие.	–	Б.пр.


