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Унинието	и	малодУшието	

избУяват	там,	където	

оскъдява	вярата

Негово Светейшество патриарх Неофит пред списание 

Християнство и култура

Ваше Светейшество, в края на февруари се навършва една година, откакто 
бяхте избран за предстоятел на Българската православна църква. Служе-
нието ви, посрещнато с голяма радост и надежда, от самото начало беше 
съпътствано от драматични и важни събития както в българското об-
щество, така и в БПЦ. Кое от случилото се в Църквата през този период 
бихте отличили като особено значимо и знаково събитие?

Трудно е да се отличи едно или друго събитие по своята значимост. Затова може 
би е нужна по-голяма дистанция във времето. В обществения и в църковния жи-
вот през изминалата година наистина не липсваха драматизъм и напрежение. Но 
за нас, като поместна православна църква, най-важно е да останем в Истината 
и в единството на светото православие, да останем верни на Господа в изповяд-
ването на завещаната ни от предците св. православна вяра и в изпълнението 

Патриарх Неофит (Симеон Николов Димитров) е pоден в София на 15 октомври 1945 г. 
Учи в Софийс ката духовна семинария при гара Черепиш, след което завършва Духовна-
та академия „Св. Климент Охридски”. От есента на 1971 г. до 1973 г. е на богословска 
специализация в Катедрата по църковно пеене при Московската духовна академия. След 
завръщането си в България преподава в продължение на няколко години източноцърковно 
пеене в Софийската духовна академия.
Постриган е за монах през 1975 г. в Троянския манастир. На следващата година е ръко-
положен от патриарх Максим за йеромонах, а през 1977 г. е възведен в архимандритско 
достойнство. От 1981 г. до 1985 г. архимандрит Неофит е протосингел на Софийската 
митрополия. 
На 8 декември 1985 г. в патриаршеската катед рала „Свети Александър Невски” е ръко-
положен в епископски сан и е назначен за втори викарий на Софийския митрополит. 
В края на 1989 г. епископ Неофит е избран за ректор на Духовната академия, а след въз-
становяването на академията като Богословски факултет при Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” е избран и за пръв декан. Заема поста до януари 1992 г., когато 
е назначен за главен секретар на Светия синод. 
През 1994 г. е избран за Доростолски и Червенски митрополит със седалище гр. Русе. 
На 24 февруари 2013 г. на Патриаршеския избирателен църковен събор е избран за патри-
арх на Българската православна църква.
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Патриарх Неофит (снимка Стефка Борисова)
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на дело на Христовите повели. Доколкото ние сме изпълнили всичко това и сме 
преминавали през изпитанията, които ни връхлитат, запазвайки единството и 
любовта помежду си – изпълнили сме най-главното. 

Според редица международни изследвания, включително и на ООН, бълга-
рите сме сред най-нещастните нации в света. Тази статистика е още по-
обезпокоителна, понеже се основава не на някакви обективни критерии, а 
на самооценката и на начина, по който хората възприемат света и себе си 
в него. На езика на Църквата това състояние се нарича униние. На какво 
според вас се дължи този факт? Каква е отговорността на Църквата за 
дълбинната липса на смисъл, която се усеща в българското общество?

Слава Богу, Българската православна църква никога не е преставала да благове-
сти истината, разкрита ни в пълнота от Господ Иисус Христос, от Свещеното 
писание и светите Отци относно това кой е човекът, защо се ражда на тази 
земя и как да преминава през изпитанията в живота, без да унива, а възраст-
вайки духовно, израствайки и укрепвайки като личност в своето богоподобие. 
При това православната вяра и животът в Църквата не само учат как да жи-
веем, но дават и вътрешни духовни сили и вдъхновение, за да живеем достойно 
и пълноценно.

Страданията, изпитанията от различно естество са неизбежни в този увреден 
от греха свят, но когато човек има ясно съзнание кое е важно и кое маловажно, 
кое е преходно и кое непреходно, какъв е смисълът и целта на човешкия живот, 
когато знае, че има Бог – Бог всемогъщ, но и любещ и милостив, Който държи 
всичко в ръцете Си, ще преминава и през най-тежките изпитания, без да губи 
вяра, надежда и душевния си мир. Унинието, отчаянието, малодушието, чувство-
то за безизходица, за празнота и безсмисленост на живота и съществуванието 
ни избуяват там, където оскъдява вярата.

В продължение на една година в БПЦ бяха проведени три избора за митропо-
лити. Особено драматични бяха последните два – за Варненската и за Нев-
рокопската катедра, в които беше преодоляна порочната практика да се 
избира един фаворит и един „неизбираем” кандидат. Споделяте ли оценката 
на митр. Йосиф, че варненските избори са революция в изборите на БПЦ и 
са събитие, разтърсило Синода. Можем ли да се надяваме, че в скоро време 
и изборите за Русенски митрополит ще затвърдят тази тенденция и ще я 
превърнат в добра традиция изборите в Църквата да са неманипулирани и 
почтени? 

Традицията на Българската православна църква е такава, че митрополитът се 
обвързва с богодаруваната му епархия пожизнено. При нас митрополитът не се 
назначава, а се избира. За нас е особено важно паството да припознае епар-
хийския си митрополит като свой архипастир, да го приеме със синовна любов, 
преданост и доверие, а архиереят да обикне епархийската си църква и да  се 
отдаде без остатък, с готовност, по примера на Христос, да положи и душата 
си за спасението на поверените му от Бога пасоми. Затова и в нашия Устав 
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епархийската църква – духовенството и миряните в епархията в лицето на 
епархийските избиратели – имат толкова съществена роля в избора на нов епар-
хийски митрополит. В ръцете на Светия синод начело с патриарха остава по-
следната дума и отговорността да посочи един от двамата кандидати, избрани 
от епархиотите, или да касира избора, ако той е неканоничен и неблагоразумен.

Онова, което наричате „порочна практика”, в някои случаи е израз на пълно 
единодушие от страна на епархийските избиратели относно това кого припо-
знават като свой достоен митрополит. Ние уважаваме това единодушие. Но 
във всички случаи този толкова важен за епархията и за цялата Църква избор 
трябва да се прави осъзнато, без избирателите да се поддават на манипулации 
и външно влияние, а като внимателно преценят достойнствата, качествата и 
способностите на кандидатите от листата. И най-важното: да имат Бога за 
съветник и взаимната си любов. Изборите във Варна и в Неврокоп бяха прекра-
сен пример за това как епархиотите изпросиха в молитва, с кротост, неотпада-
ща вяра и надежда в Бога своя достоен митрополит. И радостта им беше пълна. 
Тези избори показаха как трябва да се избира архипастир: не разсъждавайки по 
човешки, водени от своите си страсти, а изпросвайки от Бога Той да ни умъд-
рява и напътства в това важно и отговорно дело.

В Българската православна църква продължават да съществуват паралел-
но няколко Евхаристийни практики, които се отличават по честотата на 
пристъпване към Чашата, по подготовката към тайнството и в крайна 
сметка по разбирането си за смисъла на причастяването с Тялото и Кръв-
та Христови. Как според вас може да бъде решен този задълбочаващ се през 
годините проблем? Стои ли той на дневен ред пред Св. синод?

Съществуването на различни практики относно причастяването само по себе 
си не е нещо ново – свидетелства за това в Църквата има още през IV в. При-
частяването със светите Тайни – Тялото и Кръвта Христови, е нещо дълбоко 
лично и универсални, общовалидни строги правила едва ли биха били уместни. 

Нашата православна традиция изисква за неосъдително пристъпване към св. 
Причастие специална подготовка – т.нар. говеене. То включва телесен и духо-
вен пост, изследване на съвестта, очистване на душата чрез покаяние, усилено 
участие в богослуженията и молитва. Във всички случаи целта на говеенето 
не е формалното спазване на определени условия, а придобиването на нужната 
душевна нагласа: съкрушено сърце, дух на покаяние, душевен мир, съгласие с 
ближните. Затова при определяне честотата на причастяване на даден хрис-
тиянин и подготовката, която му е необходима, духовникът преценява много 
неща: физическото и духовно-нравственото състояние на човека, степента му 
на въцърковяване, обстоятелствата на неговия живот. Честотата на причас-
тяване и строгостта на подготовката, които при даден християнин на даден 
етап от живота му биха били полезни и спасителни, за друг могат да се окажат 
опустошителни. Всеки духовен отец трябва внимателно да преценя кое „често” 
е достатъчно често конкретно за неговото чадо, та хем да не се отдалечава 
от Христа, хем да не започне да неглижира причастяването с Него.



2014 / брой 2 (89)

9

Дискусия относно честотата на причастяване и нужната подготовка нека да 
има и е добре да има, но ние се присъединяваме към думите на св. Йоан Злато-
уст, който в беседите си върху Послание до Евреите на въпроса: кои заслужа-
ват нашето одобрение – тези, които се причастяват веднъж в годината, тези, 
които често, или тези, които рядко, отговаря така: Нито тези, нито другите, 
нито третите, а тези, които се причастяват с чиста съвест, с чисто сърце, с 
безукорен живот. 

Светият синод в края на миналата година подкрепи предложението на 
Пловдивския митрополит Николай за създаване на ново висше богословско 
учебно заведение, което ще бъде подчинено на Св. синод и ще се опита да 
преодолее недостатъците на съществуващото университетско богослов-
ско образование. В същото време кризата в семинарското образование от 
години се задълбочава и вече има притеснителни външни белези за това – 
випуски от едва няколко човека, липса на ректор на Софийската семинария 
повече от две години и т.н. Дошло ли е времето за нова форма на обучение 
и подготовка на свещеници в България, или виждате някаква възможност 
да се реанимира семинарското обучение? 

Семинарското образование има своите здрави основи – Свещеното писание и 
светоотеческата традиция, богослужението и молитвата, които са съществе-
на част от обучението в нашите семинарии. В разработването на програмите 
се търсят пътища традицията да бъде преподавана с помощта и на нови ме-
тоди и форми и тя да бъде съотнасяна към предизвикателствата на нашето 
съвремие. 

За жалост онова, което вие наричате „притеснителни външни белези” – нама-
лелият брой желаещи да се обучават в нашите семинарии, има своите дълбоки 
корени и те, струва ми се, са в цялостното обезверяване на българския народ, 
слабото религиозно възпитание в семейството.

Във време, когато духовният живот не е приоритет за голяма част от нашите 
сънародници, няма как да очакваме да процъфтява духовното образование. 

Но Бог призовава свои избраници и ги привежда на служение по един или друг на-
чин и слава Богу, БПЦ има свое достойно свещенство: и в лицето на онези, кои-
то пренесоха вярата и православната традиция в тежките години на атеисти-
ческата власт и разкола, и в лицето на младите високообразовани, мотивирани 
свещенослужители, които сега се включват в редиците на нашето духовенство 
и ще преведат повереното им паство през изпитанията на днешния ден.

През последните двадесет години неравенството в доходите на свещени-
ците в големите градове и в селата се задълбочи изключително много. 
Последният Църковно-народен събор прие през 2008 г. солидарния подход, 
при който всяка една митрополия прави отчисления от приходите си на Св. 
синод, който ги преразпределя към свещениците. За съжаление това реше-
ние остана на хартия. Виждате ли работещо решение, което да преодолее 
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съществуващата несправедливост? 

Търсят се различни пътища за разрешаването на този проблем. Като да ре-
чем: свещениците от градските храмове да поемат като допълнителни енории 
селски райони. Така хем свещеникът има възможност да обезпечава финансово 
семейството си, хем и населението на обезлюдените райони не остава съвсем 
без духовна грижа от страна на Църквата. Друга възможност е, където услови-
ята позволяват, монаси от близките манастири да поемат грижата за бедните 
селски енории.

Важно е да се знае, че проблемът със селското свещенство е вследствие от 
проблема с обезлюдяването и липсата на поминък в селските райони. В селата, 
които са живи, където населението има поминък, училища, медицинско обслуж-
ване и всичко необходимо за нормален живот на едно семейство, проблем с на-
мирането на свещеник и неговото финансово обезпечаване няма. 

През последните години се създава усещането, че БПЦ си налага самоизо-
лация или най-малкото не участва достатъчно активно и на достатъчно 
високо ниво във всеправославни и международни инициативи. На какво се 
дължи това – липса на богословски кадри, организационни слабости или 
нещо друго?

Не зная на какво се дължи това впечатление. Стараем се според възможностите 
си да участваме във всички по-важни всеправославни инициативи и да поддър-
жаме връзките си със сестрите поместни православни църкви на всички нива.

Какво или кой успява да ви зарадва и развесели?

Развеселяват ме хора от обкръжението ми с чувство за хумор, които съчетават 
остър и бърз ум с неподправена доброта и човеколюбие. Радват ме всички прояви 
на доброто.
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Момчил	Методиев

„докУментирайте	незабавно	

противонародните	

изказвания”

Личността на Неврокопски митрополит Борис през погледа 

на Държавна сигурност 

Втората половина на 1948 г. е един 
от най-драматичните моменти от 
историята на Българската право-
славна църква в епохата на комуниз-
ма. На 8 септември 1948 г. оставка 
подава последният Български екзарх 
Стефан, като тя е приета с пъл-
но единодушие от Св. синод, а след 
това е утвърдена и от държавата. 
Два месеца по-късно, на 8 ноември 
1948 г., след освещаването на църк-
вата „Св. Димитър” в с. Коларово в 
църковния двор е убит един от най-
авторитетните архиереи на БПЦ – 
Неврокопският митрополит Борис. 
През тези месеци държавата пре-
минава от политика на относител-
на търпимост към Православната 
църква към открити репресии, вслед-
ствие на които свещениците са ка-
тегоризирани в зависимост от от-
ношението си към народната власт, 
а „неблагонадеждните” сред тях са 
арестувани и осъдени на затвор или 
изпратени без съд в Трудово възпи-
тателни общежития.1  

Един от големите въпроси, които стоят пред съвременната историография, 
посветена на историята на Българската православна църква през комунизма, 

1 АМВнР, ф. 10, оп. 9, а. е. 248.

Митрополит Борис  
(Снимка: Архив на Комисия по досиетата)
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е търсенето на повратния момент в отношенията между Църква и държава. 
На конкретното събитие, след което да може да се твърди, че Църквата е 
била окончателно подчинена от комунистическата държава. Макар търсенето 
на такъв повратен момент да е спорна задача, най-често като такова съби-
тие се сочи оставката на екзарх Стефан, интерпретирана като наложено от 
държавата решение. Съществуват обаче и сериозни аргументи срещу това 
мнение – най-малкото, защото оставката на Екзарха е приета от Синода с пъл-
но единодушие, а под това решение стоят подписите на известни със своята 
непримиримост към комунистическата власт митрополити като Неврокопския 
Борис или Врачанския Паисий. Затова, доколкото такъв момент въобще същест-
вува, по-убедително би било за такова събитие да бъде посочено убийството 
на митрополит Борис. Най-коректно би било това трагично събитие да бъде 
интерпретирано не като момент, в който държавата установява контрол върху 
Църквата, а като акт на заплаха, включително физическа, към митрополитите, 
които открито оспорват държавната политика. 

Споменът за митр. Борис като един от първите и най-високопоставен мъченик 
на комунистическия режим е причина неговият живот и гибел да бъдат сред 
най-добре изследваните въпроси в българската историография за този пери-
од. Въз основа на документите, съхранявани в Държавния архив в Благоевград, 
Веселин Ангелов подробно описва конфликтите между митр. Борис и местните 
власти след 9 септември 1944 г., включително и кампанията срещу митрополи-
та в местния печат, инициирана през лятото и есента на 1948 г., кулминирала 
в „клеветническо изложение” до Георги Димитров и в искането на Дирекцията 
по изповеданията митрополитът да дава обяснение по него.2 В документалната 
филмова поредица „Пътят към Голгота”3 авторите на филма за митр. Борис Иван 
Николов и Марин Градинаров събират спомени на съвременници на архиерея, как-
то и очевидци на фаталните събития от 11 ноември 1948 г. (сред които и архим. 
Антоний, тогава протосингел на Неврокопска митрополия). А в своята статия 
Ангел Карадаков се спира на дейността на митр. Борис основно в периода преди 
1944 г.4

На практика единственият неизследван до този момент архив, свързан с митр. 
Борис, беше архивът на Държавна сигурност. Това е и причината настоящата 
статия да се концентрира изключително върху данните, които се съдържат в 
разработката срещу него, съхранявана в архива на Комисията по досиетата. 
А основният въпрос, който стоеше открит преди запознаването с това дело, 
беше дали документите в него могат да хвърлят допълнителна светлина върху 
неговата смърт. 

2 Ангелов, В. Неврокопска епархия при управлението на митрополит Борис (1935–1948 г.). В: Религия и църк-
ва в България. Гутенберг. С., 1999. с. 293-304.
3 Път към Голгота. Неврокопски митр. Борис. Документален филм на БНТ, 2000 г. Сценарий: Иван Николов. Ре-
жисьор: Марин Градинаров. http://archive.bnt.bg/bg/productions/186/edition/30688/nevrokopski_mitropolit_
boris
4 Карадаков, А. Неврокопски митрополит Борис – 125 години от рождението и 65 години от мъченическата 
му смърт. С. 2013 г. Публ. в http://www.bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=419
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Митрополит Борис (със светско име Вангел Симов Разумов) е роден на 26 ок-
томври 1888 г. в с. Гявато, Ресенско. След като завършва Семинарията в Ис-
танбул, той е постриган за монах през 1910 г. Завършва богословие в универси-
тета в Черновиц през 1914 г., а през 1917 г. защитава докторска степен в същия 
университет. Възведен в архимандритско достойнство през 1922 г., от 1923 до 
1924 г. е протосингел на Софийската митрополия, а от 1926 до 1931 г. – ректор 
на Софийската духовна семинария. През 1930 г. е ръкоположен за Стобийски 
епископ, от 1931 до 1935 г. е главен секретар на Св. синод и като такъв участва 
в преговорите по вдигане на схизмата с Вселенската патриаршия в началото 
на 30-те години. Избран е и канонично утвърден за Неврокопски митрополит на 
24 февруари 1935 г.5 Известен със своята висока и богата култура и широки 
международни контакти, през 40-те години митр. Борис се утвърждава като 
едни от най-активните и авторитетни митрополити на Българската екзархия. 

В сравнение с досиетата на другите архиереи от този период, разработката 
срещу митрополит Борис е изключително кратка – тя се състои от едва 90 
листа6, от които повече от една трета са данни, събирани за него преди 1944 
г. Причините за завеждането на тази разработка не се отличават от тези, 
посочени и в делата срещу другите архиереи – подобно на тях, Борис също е кла-
сифициран като реакционен духовник, към когото Държавна сигурност проявява 
засилен интерес. Но приликите между това дело и делата срещу другите висши 
духовници свършват дотук. За разлика от всички останали разработки, които 
съдържат подробни планове за работа, инсталирането и провеждане на различни 
мероприятия (подслушване, насочване на агенти), тези детайли в делото срещу 
митр. Борис отсъстват. Разработката дори няма име, само в някои от доку-
ментите става дума, че сведенията са нужни за неговото „контролно досие”. 

Делото не съдържа категорични доказателства за съучастието на държавата в 
убийството на митрополита, но в него има редица съмнителни детайли, които 
засилват подозренията в тази посока. Още повече че толкова стари архивни 
дела са били неколкократно преглеждани през годините. Пример за това е една 
кратка бележка в досието на митр. Борис от 17 април 1962 г., в която се казва: 
„подписания капитан Васил Йорданов Рашков, съгласно заповед на министъра, 
прегледах делото и не намерих данни за унищожение”7.

Първата половина от разработката срещу митр. Борис включва данни, събирани 
за него още преди 1944 г. Сред тези материали се отличава писмото на митро-
полита от 1939 г. до наместник-председателя на Св. синод в отговор на обвине-
ния, отправени към архиерея от един недоволен свещеник от епархията. Писмо-
то е забележително свидетелство за църковния живот в Неврокопската епархия 
през 30-те години на ХХ век, а и за това как някои от свещениците далеч преди 
епохата на комунизма са намирали начин да злепоставят своя митрополит. Дру-
гият кратък документ от този период представлява „ходатайството” на мит-

5 Б. Цацов, Б. Архиереите на Българската православна църква. Принцепс. Русе, 2003 с. 215.
6 АКРДОПБГДСРСБНА-М, Фонд 5, оп. 1, а. е. 5 (Бл).
7 Пак там., л. 90.



14

История на Българската православна църква

рополита пред областния училищен инспектор в Св. Врач в полза на „г-жа Райна 
д. Алексиева от с. Крупник”, дългогодишна учителка в същото село. „Останах 
потресен от нейните душевни и телесни мъки и терзания, които, както изглеж-
да, са разстроили напълно нейното здраве. Произволните и човеконенавистни 
хули и преследвания, на които тя и цялото семейство са били подложени скоро 
след промяната на 19 май 1934 г., още тогава са се отразили твърде зле, както 
върху нейното здравословно състояние, така и върху материалното положение 
на цялото семейство. ... В името на правдата и човещината, заинтересовайте 
се за съдбата на тая нещастна българка, народна учителка, която сега се нами-
ра под ваше ведомство и грижи, и я защитете против неправдите и клеветите 
на злонамерени люде.” Накратко, „ходатайството” на митрополита се състои в 
това тя да бъде оставена да учителства в с. Крупник до пенсия.8

Документите в делото от периода след 1944 г. не са подредени в строг хронологичен 
ред, което също предполага, че при тяхната подредба някои документи може да са 
били загубени. Подредени хронологично, данните показват, че Държавна сигурност 
за пръв път проявява интерес към митр. Борис едва на 11 октомври 1946 г., когато 
началникът на отдел А в Държавна сигурност в София Ст. Ганчев изпраща радиогра-
ма, с която иска да бъдат предоставени само базисни данни за митрополита – име, 
„място в организацията”, място на раждане, „семейно положение”, дейност преди 
и след 9 септември. Отговорът на местните поделения на ДС е лаконичен, като 
той се състои в няколко кратки характеристики, които потвърждават опасенията, 
че митр. Борис следва да бъде причислен към реакционните духовници. Като дока-
зателство е приведено стандартното обвинение, че той насърчава развитието на 
„реакционните свещеници”, а не се доверява на „прогресивните”. Впечатлението 
от тази преписка е по-скоро за рутинно събиране на информация, което може да се 
забележи и в множество други разработки от тези години. 

Но тази „рутина” е прекъсната внезапно и без обяснение на 8 декември 1947 г. 
Това се случва с телеграма от инспектор в секция първа в Държавна сигурност 
от 8 декември 1947 г., адресирана до поделението на ДС в Горна Джумая, в която 
със заплашителен тон се нарежда: 

Документирайте до 15 т. м. със свидетелски показания противо-
народните изказвания на митр. Борис при посещението му в село 
(не се чете) от околията ви. Подробно сведение съдържащо защо и 
по какъв повод митр. Борис е посетил това село. Има ли случай на 
други подобни посещения. Бяхте предупредени и сега ви обръщаме 
внимание за всяко идване на митрополита в околията ви веднага 
съобщавайте за движението му с телефонограма, а за държанието 
и изказванията му подробно донасяйте веднага след напускане на 
околията ви9. 

Телеграма с подобно съдържание е изпратена на 7 декември 1947 г. и до поделе-
нието в Св. Врач, в която се казва: 

8 Пак там, л. 20.
9 Пак там., л. 79.
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Документирайте незабавно в най-къс срок със свидетелски показа-
ния противонародните изказвания на митр. Борис при посещение-
то му в с. (не се чете), Св. Врачко на 9 септ., както и изказвани-
ята на архимандрита при Неврокопска митрополия през време на 
събора в село (не се чете). Подробно сведение съдържащо защо и 
по какъв повод митр. Борис е посетил това село и има ли случаи 
на подобни посещения10.

Тези заповеди не са характерни за другите разработки срещу висши духовници от 
тези години. Докато инициативата и активността по разработката срещу митро-
политите често принадлежи на местното управление на МВР, този документ ясно 
сочи за повишеното внимание на службите в София конкретно към митр. Борис. 

Както може да се очаква, в отговор оперативните работници на място се втур-
ват да „документират противонародните изказвания” на митрополита, за да 
потвърдят очакванията на своите началници. Събраните сведения, макар и да 
изглеждат напълно безобидно от днешна гледна точка, убедено водят до извода, 
че владиката Борис и неговият протосингел „са изпечени фашисти и реакцио-
нери”. Отговорите предават най-вече съдържанието на проповедите на митр. 
Борис при посещенията му в някои села от епархията. Макар тези проповеди 
да могат да бъдат интерпретирани като богословски размисли и напътствия, 
акцентът, изведен от оперативните работници, насочва към тяхното проти-
водържавно съдържание. Така например акцентът в информацията за неговата 
проповед, изпратена на 26 януари 1948 г., е поставен върху думите, че който е 
против Бог, е със сатаната, и че ако една държава не намира опора в Бога и на-
рода, тя рано или късно ще загине.11 Следват и други подобни информации, които 
съдържат малко конкретна информация, но които са показателни за старанието 
на провинциалните оперативни работници да изпълнят поставената задача. 

Липсата на уличаващи данни не прекършва интереса на служителите на Дър-
жавна сигурност в София. На 14 юни 1948 г. Кюлюмов от ДС-София изпраща те-
леграма до бюрото на ДС в Неврокоп, в която иска подробни сведения за изказва-
нията на митр. Борис на свещеническата конференция, като уточнява, че тази 
информация е нужна за „контролното досие” на обекта. С отделна телеграма 
същите указания са дадени и на бюрото в Горна Джумая – „да документира из-
казванията на митрополита Борис”.

Разработката не съдържа данни как и дали тези заповеди са били изпълнени. От 
тези месеци е съхранен само един картон (датиран на 25 октомври 1948 г.), в кой-
то са попълнени личните данни на митрополита (имена, пост), като в графата „в 
какво се уличава” е вписано „провеждане на антинародна агитация и пропаганда”.12 

Държавна сигурност в София се активизира отново непосредствено след убийс-

10 Пак там., л. 81.
11 Пак там., л. 63.
12 Пак там., л. 34.
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твото на митр. Борис, извършено на 8 ноември 1948 г. – това се случва на не-
говия 60-и рожден ден, в присъствието на неговия протосингел архим. Антоний, 
от разпопения свещеник от епархията Илия Стаменов. 

На 9 ноември 1948 г. Държавна сигурност изпраща радиограма, в която нарежда: 

Вземете мерки за сериозно провеждане следствието на убиеца 
на неврокопския митр. Борис – ако следствието е започнало от 
криминална милиция да се продължи там до второ нареждане и да 
цели разкриването на действителните подбуди които са насочили 
лицето към такова действие. Без наше нареждане следствието да 
не се прекратява. 

Телеграмата е подписана от инспектор в секция първа и е утвърдена от начал-
ник на отдел първи.13

Данните в разработката сочат, че следствието от самото начало тръгва в ед-
на-единствена посока – убийство заради лично отмъщение. Към това насочват 
както характеристиката на убиеца, приложена към досието, така и докладът 
за неговия разпит.

Докладът „относно извършения от мен разпит на убиеца на митр. Борис” е 
подписан от началника на ДС в Горна Джумая (името не се чете) и е с дата 
13 ноември 1948 г. Този доклад представлява по-скоро кратка характеристика 
на убиеца Илия Стаменов, а не същински протокол от разпит, в която просто 
се потвърждава основната версия на разследването. Според този доклад уби-
ецът Илия Константинов Стаменов е роден на 19 август 1891 г. в с. Хърсово и 
има незавършено 7-о класно образование в държавното лозарско училище. През 
1922–23 става

местен войвода и заедно с други михайловисти е отишел в Раз-
лог, Банско и Неврокоп да потушава Септемврийското въстание. 
Участвал е в ликвидирането на комунистическите групи (особено 
активно) в Неврокопско, където има пръст в убийството на из-
вестния в Мелнишко комунист (не се чете).

През 1932 г. Илия Стаменов станал „свещеник при владиката Макарий”, а в на-
чалото на 30-те години помагал на четите на ВМРО да реквизират храни от 
местните селяни. „Наказван е от Макарий затуй, че хвърлил светото причастие, 
като е бил изпратен да изтърпи наказанието „аргос” в Роженския манастир – 
1938 г.” През 1934 г. Св. синод взел решение той да бъде разпопен, но той „е 
разтакавал” делото чрез многобройни обжалвания, преди наказанието да бъде 
окончателно наложено през 1942 г. от митр. Борис. „От този момент той по-
стоянно се е захвалвал пред наши другари, а и много селяни, че щел да убие мит. 
Борис, ще дошло ден, той щял да му отмъсти.” На бившия свещеник са налагани 
няколко присъди за криминални престъпления – за незаконно носене на оръжие –  
1 м. условно; за кражба на ракия – 1 година; за лъжесвидетелстване – 1 година. 

13 Пак там., л. 42.
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„От затвора е излязъл през 1943 г. април, а е влязъл – м. август 1942 г. След 
това е осъждан за подкуп на свидетели, но по това обвинение е бил амнистиран 
на 9 септември.” Според доклада „близки приятели не е имал”, като всичките му 
контакти се ограничавали до приятели в пиенето. „Връзки с Гърция и Югославия 
не е имал нито в миналото, нито сега.” Характеристиката заключава: „същият 
не е нищо друго, освен един крадец – рецидивист и убийството е извършил, без 
да има затова некакви политически подбуди”, без обаче в доклада да се посоч-
ват други мотиви за престъплението.14

В подобен дух и почти същите данни са предадени в характеристиката на 
Илия Стаменов, изготвена на 12 ноември 1948 г. В нея отново се потвърждава 
членството му във ВМРО и участието му в потушаването на Септемврийското 
въстание, като се допълва, че през 1941 г. посрещнал радушно идването на гер-
манските войски. Прави се забележката, че „винаги когато са били застрашени 
неговите лични интереси, посредством жена му е влизал в контакт с управля-
ващите, рушветил ги е и е уреждал неговите лични въпроси. Това върши и след 
9 септември 44 г.”. След 9 септември не членува в никакви организации, но за 
да успее да се върне като свещеник, „става член на БЗНС, а по-късно и предсе-
дател на БЗНС в същото село”. Не след дълго е изключен, защото „не е проявя-
вал никакъв интерес към провеждането на ОФ мероприятия... Известен е като 
рецидивист, има слабост към носене на оръжие, движи се сам или в компании. 
Материалното му положение е добро, но в момента има много задължения”.15

Подозрителните действия на ДС-София продължават и след края на разследване-
то, като на 20 ноември инспекторът от секция първа Кюлюмов изпраща писмо до 
местните бюра на ДС, в което настоява да бъдат предадени всички материали, 
съхранявани при тях за митрополита. Самото писмо не е запазено в разработка-
та, но е запазена ултимативната телеграма на Кюлюмов от 9 декември 1948 г. 
до началник на ДС в Св. Врач, в която се казва: „отговорете веднага на писмото 
ми от горния номер”. Изпратените в отговор на това писмо материали съдържат 
едно донесение срещу митр. Борис, изрезки от вестници и няколко снимки. Други-
те бюра на ДС в околните градове от своя страна съобщават, че при тях няма 
никакви материали: на 25 ноември началникът на бюрото в Неврокоп отговаря, че 
„в поверената ми служба няма никакви материали за убития митр. Борис”, на 23 
ноември същият отговор се получава от Разлог, а на 22 ноември – от Петрич.16 

Това са практически всички сведения както за митр. Борис, така и за неговия 
убиец, които се съхраняват в разработката срещу митрополита. 

Въпреки че преки доказателства за съучастието на държавата липсват, раз-
работката съдържа редица съмнителни детайли, които засилват подозренията 
за такава намеса. На първо място, за разлика от другите митрополити, Бо-
рис не е обект на формална разработка. На второ място, впечатление прави 

14 Пак там., л. 46-47.
15 Пак там., л. 44-45.
16 Пак там., л. 38-40.
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внезапната проява на активност на ДС в София в края на 1947 г., която не е 
обяснена по никакъв начин освен с нуждата от събиране на данни за неговото 
„контролно досие”. Прави впечатление и повишената активност на ДС-София 
след убийството на митрополита, както и настояването всички събирани до 
този момент материали да бъдат изпратени в централния архив на ДС в София. 
И на последно място, впечатление правят документите около разследването на 
убиеца, които по-скоро препредават и потвърждават една вече готова версия, 
без да съдържат стенографски протокол от разпита на убиеца или други под-
робности. Биографията на убиеца Илия Стаменов показва, че той е бил изключи-
телно уязвим за съдебно или друго преследване, което може лесно да го превърне 
в инструмент за извършване на подобно престъпление. И разбира се, най-голя-
мото доказателство за съучастието на държавата е добре известният факт, 
че убиецът получава присъда от едва седем години затвор, от които излежава 
само половината. За всички тези действия на Държавна сигурност, взети поот-
делно, могат да бъдат намерени и други обяснения, но комбинацията от всички 
тях по-скоро засилва, отколкото да отслабва съществуващите подозрения. 

Значително по-труден е въпросът за ефекта от това убийство. Колкото и да е 
странно, в досиетата на другите архиереи, съвременници на митр. Борис, почти 
няма агентурни донесения, които да предават тяхното мнение или спомен за 
това убийство. Възможно обяснение за тази липса е по-скоро травматичният 
ефект от него, отколкото стремеж това събитие да бъде забравено или ома-
ловажено. Едно от малкото изключения от това правило е едно донесение от 

Погребението на митрополит Борис (Снимка: Архив на Комисия по досиетата)
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29 октомври 1976 г., в което са предадени следните думи на Левкийския епископ 
Партений относно митр. Борис: „Убиха го агентите на Димитров в 1948 г. на 
едно служение в Петрич, понеже дядо Борис се бореше за голяма България. Тук го 
казваха митр. Пирински, голям противник на скопските ръководители. Убиха го 
на 60-годишния му рожден ден. Знаете ли какво значи ние днес да имахме него, 
представител на черквата по тия краища, за които сме вечно мечтали. Дядо 
Борис беше човек с рядка култура”17.

Косвено доказателство за съучастието на държавата в убийството е и съд-
бата на един от близките сътрудници на митр. Борис. Архим. Антоний, тогава 
архимандрит и протосингел на Неврокопска епархия, завинаги остава в „черния 
списък” на народната власт. Ръкоположението на Антоний за епископ става по 
личното и много твърдо настояване на престарелия, но авторитетен Видински 
митрополит Неофит през 1962 г., но с намесата на Държавна сигурност канди-
датурата на еп. Антоний за нов Видински митрополит е бламирана през 1971 г. 
след смъртта на Неофит. 

Убийството се случва в контекста на кампанията по македонизация на населе-
нието на Пиринска Македония, с която митрополитът видимо не е бил съгласен. 
Но към края на 1948 г. тази кампания вече затихва, а към декември 1948 г. разри-
вът между Тито и Димитров е официално обявен. През втората половина на 1948 
г. обаче се наблюдава ново активизиране на репресивната политика по отно-
шение на Църквата, като се търсят различни варианти за налагане на контрол 
върху Синода. В партийните документи от този период никъде не се споменава 
възможността за физическо премахване на някой митрополит, но в един доклад 
на помощник-министъра на вътрешните работи генерал Йонко Панов относно 
„политическото състояние на БПЦ” от 23 юни 1949 г. се предлага:

Да стане една минимална чистка във върховете, което ще стрес-
не останалите митрополити, от някои от които ще може да се 
вземат ангажименти към ОФ власт и ще се насърчи прогресивно-
то свещеничество.   
Да се отстранят от начало русенския Михаил, търновския Соф-
роний и видинския Неофит, които са предни представители на ре-
акцията18. 

Докладът предлага това да стане чрез „съкращаване на епархиите по бюджетни 
съображения” или като бъде въведена пенсионна възраст за митрополитите. 

Убийството на митр. Борис е извършено в драматичен исторически момент на 
настъпление на държавата срещу Църквата, когато никой от „реакционните 
митрополити” не може да бъде сигурен за своя пост. Същевременно събитията 
от края на 1948 г. само потвърждават, че Неврокопска епархия е може би най-
тежката и трудна за управление епархия на Българската православна църква. 
Като гранична епархия, в нейното управление се намесват различни фактори, 

17 АКРДОПБГДСРСБНА-М, ІІІ раз, а. е. 34236 (ДОН „Фанатик), л. 35.
18 АМВнР, ф. 10, оп. 9, а. е. 266 а
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не на последно място тази епархия има отношение и към българската диаспора 
в САЩ и Австралия. Неврокопска епархия остава вакантна почти четири годи-
ни след смъртта на Борис, тъй като в избора на негов наследник се намесват 
разнопосочни и противоречиви политически и църковни интереси. Неговият на-
следник е окончателно утвърден за митрополит едва в края на 1952 г. – в този 
момент той вече е привлечен за сътрудник на Държавна сигурност под кодовото 
име „Патриарх”, което го прави и първия сътрудник на ДС в Св. синод на малко 
по-късно възстановената Българска патриаршия.



2014 / брой 2 (89)

21

Неврокопски	митрополит	Борис

провинените	свещеници	

трябва	да	бъдат	не	смазвани,	

а	вразУмявани	

Писмо на Неврокопски митрополит Борис до наместник-

председателя на Св. Синод. Неврокоп, 17 април 1939 г. 

Източник: АКРДОПБГДСРСБНА-М, ф. 5, оп. 1, а. е 5,  

л. 1-19. (Публикува се със съкращения. Заглавието е на  

редакцията)

Ваше	Високопреосвещенство,

През м. ноемврий 1937 г. уволненият тогава архиерейски наместник в Горна-Джу-
мая протоиерей Димитър Коцалиев беше стъкмил, а след това по негово внуше-
ние негови близки бяха разнесли едно хулно и клеветническо писмо срещу нас, 
което е било занесено и предадено също в Канцеларията на Двореца, в Св. Синод 
и в Министерството на Външните работи и на изповеданията. Изглежда, че 
това недостойно писмо е създало лишни грижи на дворцовата канцелария, която 
го е препратила в Министерство на външните работи и на вероизповеданията. 
Но с особено внимание се е отнесло към това писмо поменатото Министер-
ство, което го е препратило в Св. Синод с искане да се проверят изнесените 
в това писмо обвинения и да се съобщи резултата в Министерството от тая 
проверка. Вероятно, по повод на това министерско искане Св. Синод с писмо 
№ 10829 от 8.ХII.1938 г. ни препрати прословутото писмо с покана да дадем 
нужните обяснения по неговото съдържание. (...)

Когато след свършването на Синодната сесия миналата година се завърнахме 
в Неврокоп, намерихме много насъбрана работа, която трябваше да извършим 
ние лично. Независимо от това, редовните служебни църковни и обществени 
задължения в Епархията и въобще в ония отрудени покрайнини не само, че не 
престават, а непрекъснато се увеличават и поглъщат всичкото ни време и 
сили. При изпълнение на своите задължения, трудим се, доколкото ни е възможно, 
най-напред да извършим по-важните и по-бързите работи, които имат някакъв 
смисъл и значение, и след това да се занимаем – по нечие желание – и с някои 
безсмислици. Поради тези съображения не смогнахме по-рано да дадем обяснения 
по реченото клеветническо писмо – съгласно загриженото искане на Св. Синод 
и на Почитаемото Министерство на външните работи и на вероизповеданията. 
Освен това ние искрено желаехме срамното и престъпно деяние, което са из-
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върши с това писмо, да се забрави и изчезне съвършено, без следа и да минеше 
само с огорчението и скръбта, които чрез него беха причинени нам лично. (...)

I.

Покорявайки се смирено на Божията воля и народното желание ние поехме кръс-
та на архипастирското служение в Богохранимата Неврокопска епархия с пълно 
съзнание за своите скромни сили и за своята голяма отговорност, но и с жива 
вяра в Божията милост и подкрепа. Ние добре знаехме при какви трудни условия 
за църковно-обществено служение отиваме и какви тежести и несгоди ни очак-
ват. Наистина, тези тежести излязоха много по-големи, отколкото предпола-
гахме, но при все това полагаме усилия да изпълним скромно своя дълг. Голяма е 
нашата мъка, че в тия свои усилия не можем да намерим достатъчно подкрепа 
всред епархийския клир, който е съвършено неподготвен за своето предназ-
начение. Още щом отидохме в Епархията, ние спряхме своето внимание върху 
по-подготвените свещеници и чрез тях възнамерявахме най-напред да съживим 
и засилим църковния живот. В тия свои намерения ние имахме предвид на първо 
място и протоиерей Димитър Коцалиев, който тогава беше енорийски свещеник 
и архиерейски наместник в гр. Разлог. От него често пъти ние търсихме освет-
ления за положението на църковно-обществените работи не само в околията, но 
и в цялата епархия. Понякога възлагахме му да изпълни служебни поръчения дори 
и в други околии. На него ние дадохме най-голямо доверие и възнамерявахме да 
го използваме във всички по-важни случаи при една обновителна работа в Епар-
хията като предполагахме, че той има всичките необходими качества за това и 
че не страда от някакви недъзи, които биха могли да го направят негоден като 
църковен служител.

Най-големи грижи ни създаваше печалното положение на църковните работи в 
Горна-Джумая и околията – най-важната, но същевременно, за голяма наша скръб, 
най-нещастната околия в Епархията. Затова, след като обсъдихме обстойно 
положението в тая околия ведно с епархийския духовен съвет, решихме да пре-
местим като енорийски свещеник протоиерей Димитър Коцалиев от Разлог в 
Горна-Джумая и да го назначим за архиерейски наместник в тоя град. Това от-
говаряше също и на неговите желания и на желанието на цялото му семейство, 
защото отиваше на по-добро място и в по-важен център, където има гимназия 
и щеше да може да даде образование на децата си. (...)

Протоиерей Димитър Коцалиев, още преди да отиде в Горна-Джумая, беше за-
познат с положението на църковните работи в тоя град. През септемврий 1935 
година, почти една година преди той да отиде там като енорийски свещеник 
и архиерейски наместник, ние му възложихме да направи ревизия на църковното 
настоятелство в тоя град и да проучи някои тъжни прояви в живота и служение-
то на тамошните свещеници, – прояви, за които ние имахме някои сведения, но 
все пак желаехме още един път да проверим. Ето как той рисува положението в 
своя поверителен доклад: 

  „1. Свещениците в Горна-Джумая не са на мястото си. Независимо от 



2014 / брой 2 (89)

23

това, че са без ценз, но те нямат добро държание и коректни отношения 
както помежду си, тъй и пред християните. Живеят в една атмосфера 
на явно и постоянно недоверие един към друг.

  2. Почти всички са дошли на служба в града по нечисти пътища – чрез 
подкупи.

  3. Всичко това не е останало без влияние върху християните. Мнозина 
с погнуса говорят за работите на „църквата”, като погрешно смесват 
работите на свещениците с работите на църквата.”

За съжаление, изтъкнатите печални прояви в тоя доклад на протоиерей Ди-
митър Коцалиев са гнетуща истина, позната на мнозина. Когато след една 
година го преместихме като архиерейски наместник в Горна-Джумая, ние от 
своя страна осветлихме обстойно и му очертахме ясно задачата, която му се 
възлага на новото местослужение. Изтъкнато му бе, че крайна цел на всички 
грижи и усилия ще бъде Горна-Джумая и Горно-Джумайската духовна околия не 
само да се заздравят напълно, но и да заемат първо място във всяко отноше-
ние между всички останали околийски центрове и духовни околии в Епархията, 
защото, поради своето особено географско положение, Горна-Джумая и околията 
могат и трябва да добият най-голямо значение в църковно-обществения живот 
в югозападните покрайнини. Дадени му бидоха обстойни осветления за силите, 
средствата и похватите, чрез които може да се постигне тая важна цел и му 
беше обещана всегдашна подкрепа от епархийската духовна власт, стига той 
да върви неуклонно по начертания път към поставената цел.

II.

За голяма наша изненада, скоро след като протоиерей Димитър Коцалиев зае 
службата архиерейски наместник в Горна-Джумая, зачестиха от негова страна 
недопустими прояви, които ни озадачиха твърде много. Непонятни бяха още от 
начало неговите отношения към свещениците от околията. Той се приближи 
грешно повече към провинените свещеници, които познаваше от по-рано много 
добре и някои от които споменаваше в поверителния си доклад, и почна да се 
държи неприязнено към новоръкоположените свещеници, които не само нямаха 
никакви прови  нения, но напротив: се отличаваха с достатъчна подготовка и 
ценни качества, каквито другите свещеници не притежаваха. (...)

За голяма скръб, скоро той сам със своя гневен и оскърбителен нрав създаде 
един печален случай, който в своето развитие му даде възможност да прояви 
своя наобуздан гняв и своята непоносима оскърбителност, както към църков-
ните настоятели, така също и към новоръкоположените свещеници. С общото 
съгласие на всички градски свещеници преди Възкресение Христово 1937 година 
той поискал от църковните настоятели да отстъпят на свещениците парите 
от плащаницата на Великия петък, които до тогава са оставали в полза на 
църквата. Но, понеже църковните настоятели са отказали да изпълнят това 
искане и изтъкнали, че и занапред, както е било до тогава, парите от светата 
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плащаница на Великия петък трябва да остават в полза на църквата, той, сил-
но разгневен, нахвърлил се върху тях с крайно оскърбителен език и започнал да 
вика: „Вашите съждения са неоснователни. Аз не мога да търпя подобни възра-
жения! Вие не сте достойни настоятели! Вие знаете да вапсате само студени 
стени! Вие сте наши подчинени – иначе махнете се! Ще ви смачкам, негодници! 
Вие сте с болни мозъци, със старчески предразсъдъци! и пр.” Когато след това 
тежко обругаване и оскърбление на църковните настоятели, един от тях на 
излизане от църковната канцелария го запитал защо тъй силно ги огорчава и 
нарича, че са болни мозъци, той се обърнал към тоя църковен настоятел и му 
казал, че той измислюва тия „дивотии” и гневно му е извикал: „За последен път 
констатирам, че именно ти си с болен мозък!” – и след това с бързи крачки е 
слязъл по стълбите навън. (...)

III.

В своя гняв и в своята оскърбителност протоиерей Димитър Коцалиев казал е 
хулни и оскърбителни думи и по отношение на по-високостоящи духовни лица, 
представители на епархийската духовна власт. (...) В един разговор с някои 
граждани за положението, правата и задълженията на архиерейския намест-
ник той се изразил: „Днес да си архиерейски наместник, значи да си шпионин 
на владиката”. Тази оскърбителна и развращаваща преценка прави той пред 
християните. Превратно и хулно нарича той шпионство повелителния дълг и 
неотменната грижа на епархийския архиерей, архиерейските наместници и въ-
обще цялата епархийска духовна власт да бдят над живота и служението на 
енорийските свещеници, да отстраняват лошото и да насърчават доброто у 
тях и да ги ръководят по пътя на честното, достойно и предано служение на 
Бога, Църквата и народа ни.

IV.

Протоиерей Димитър Коцалиев грубо, хулно и развращаващо е потъпквал наред-
бите на епархийската духовна власт, – ония наредби, които той беше длъжен 
преди всичко лично да изпълнява и след това мъдро да провежда. След като про-
учихме много крайно тъжни прояви на пиянството у някои свещеници – прояви, 
които са поругавали духовното звание и са излагали Църквата в една страшна 
форма, – прояви, от които някои свещеници и свещенически семейства са загина-
ли в буквалния смисъл на думата, ние се видяхме принудени да вземем по-твърди 
мерки за ограничаване на това неизмеримо зло и запретихме на свещениците да 
пият и пиянствуват. Запретихме им и тютюнопушенето, което също е вреден 
порок и отвратителен навик, недостоен и нетърпим за духовни лица. За голяма 
наша скръб и изненада, протоиерей Димитър Коцалиев не само не се погрижи 
да изпълни и проведе тая наредба на епархийската духовна власт, както му бе 
изрично внушено в качеството му на архиерейски наместник в Горна-Джумая, 
но напротив: сам открито я е нарушавал и съблазнявал и другите свещеници 
да я нарушават. Той е пиел открито спиртни напитки не само при някои тър-
жествени случаи и други донейде извинителни поводи, но ходил и по кръчмите и 
често пъти е взимал със себе си и други свещеници с пряка цел да пие спиртни 
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напитки, тъй както са свикнали това да правят установените навични пиячи. 
Той също открито е пушил понякога дори и в притвора на храма.

Протоиерей Димитър Коцалиев не само не се е свенял и смущавал от всички 
тия свои провинения, с които той е нарушавал грубо наредбите на епархийската 
духовна власт, излагал е себе си, духовното звание и църквата, създавал е съ-
блазън и развращение всред останалите свещеници от околията и предизвикал е 
смут в душите на християните, но напротив, той ги е сметал за някакво голямо 
свое достойнство. Пред анкетната комисия, на която бе възложено да провери 
и неговите провинения, и грешките на някои други провинени свещеници, той 
самозабравено заявява: „Пуша редовно и навсякъде. Само по улиците не пуша, за 
да заприличам на локомотив. Пия, колкото пиете и вие!” А в своя рапорт № 987 
от 1.IХ.1937 година той пише: „Длъжен съм да Ви донеса, че всички свещеници, 
без изключение, продължават да пият, а пушачите продължават да пушат. Само 
че някои, които са по-честни и по-доблестни, това вършат открито, а подлите 
и по-страхливите закрито – по таваните и зад бравата.” (...)

До такива превратни разбирания и недостойни улични изрази дори и в служебни 
писма е стигнал протоиерей Димитър Коцалиев в своя помрачаващ гняв. А при 
устно охулване и обругаване на някои свещеници той е употребявал и такива 
скверни думи, които хартията не може да понесе да бъдат написани върху нея.

Към всеки човек, неприятен нему или пък несъгласен с неговите разбирания и 
желания, той се е отнасял с раздразнение, гняв, ругания, хули и заплахи. Преди 
и след всяка проява на гняв, той е заемал героични пози и самохвално е заявя-
вал, че поема всяка отговорност за всичко, че не се бои от никого, че е готов 
да се справи с всекиго. Когато след едно събиране на свещениците от Горно-
Джумайската духовна околия, на което между другото, ние изтъкнахме някои 
свещенически провинения, дадохме нужните съвети и направихме необходимите 
внушения, насаме пред него изказахме своята мъка от обстоятелството, че 
той, вместо да положи усилия то да се подобри, още повече сам го влошава със 
заблуди, подтиквания и гневни действия, той самонадеяно ни заяви: „Аз щях да ги 
смажа, но Вие не ми дадохте съдействие!”. Всякога ние му изтъквахме и внуша-
вахме, че провинените свещеници трябва да бъдат не смазвани, а вразумявани 
с разум, успокоявани с кротост, обкръжавани с обич, наставлявани с търпение, 
изправяни с добър пример, а не с пакостни внушения и съблазън. Още при първи-
те некоректни и оскърбителни постъпки на протоиерей Димитър Коцалиев към 
някои свещеници и към църковните настоятели, ние започнахме, щадейки него-
вото честолюбие, внимателно да го съветваме да се предпазва от подобни не-
коректни отношения като същевременно сметахме, че те са случайни, преходни 
прояви, а не трайно състояние в неговата душа. Когато, обаче, по-нататък, за 
наша скръб и мъка, видяхме, че цялото негово същество е обладано от тъмната 
разрушителна стихия на една страхотна гневливост и раздразнителност, ние 
започнахме с искрена загриженост, за него преди всичко, да му даваме по-на-
стойчиви съвети, а сетне да му правиме по-твърди внушения – той да се владее 
и освободи от това зло, което унищожава неговото пастирско и човешко дос-
тойнство, обезценява някои добри качества, които има, и го прави съвършено 
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негоден за званието, което носи и положението, което заема. Изтъкнахме му, че 
той е извършил тежък грях, че със своя раздразнителен и злостен нрав е приел 
духовното звание, и че още по-тежък става неговия грях за туй, че той не про-
явява никакво желание, не полага никакви усилия да се овладее и поправи. Обаче 
не помогнаха никакви съвети и внушения.

V.

Безразсъдното и нетърпимо поведение на тогавашния архиерейски наместник и 
провиненията на някои свещеници в Горно-Джумалийската духовна околия бидоха 
на няколко пъти обсъждани и от епархийския духовен съвет, който в заседание-
то си на 7.IХ.1937 година се видя принуден да вземе следното решение (...)

„За тези големи грешки и провинения против всички гореспоменати свещеници 
да се заведе църковно-углавно дело, което да се насрочи за разглеждане при най-
сгоден случай.”

Освен горните грешки протоиерей Димитър Коцалиев, за съжаление, извършил 
следните провинения:

  1. Нарушение против наредбите на епархийската власт, които той бил 
длъжен да прокарва;

  2. Подтиквал други свещеници да нарушават тия наредби, като ги съ-
блазнявал да пият и пушат, вместо да ги предпазва;

 3. Неокачествимо оскърбление на духовни лица и миряни;

 4. Кощунствени изрази по отношение някои вярвания на Църквата;

 5. Оскърбително и иронично отнасяне към църковното управление;

 6. Ругателство и сквернословие;

  7. Клеветническо обвинение против епархийския Архиерей и протосингела 
в пристрастие и злоумишлена преднамереност;

 8. Недостойно, крайно оскърбителен език в официални писма.

За всички тези провинения да се заведе църковно-углавно дело.

Обаче, хранейки надежда, че протоиерей Димитър Коцалиев ще може да съзнае 
тези свои грешки и да се поправи с по-други мерки, Съветът реши да не се дава 
за известно време ход на делото, при следните условия:

  1. Протоиерей Димитър Коцалиев да се извини пред църковните настоя-
тели, които е оскърбил;
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  2. Да свика всички енорийски свещеници в града и взаимно да си простят 
искрено всички оскърбления и да заживеят и заработят дружно в мир и 
любов, както подобава на истински пастири.

  3. Всякога в службата и в отношенията си с всички свещеници и миряни 
да бъде спокоен, сдържан, кротък, благороден, примирителен, тактичен и 
почтителен;

  4. Всякога – в говор и в писане – да си служи само с отбран и достоен 
език, както подобава на благовъзпитан, културен човек.

Но за съжаление, протоиерей Димитър Коцалиев нито решението на епархийс-
кия духовен съвет изпълни, нито се вслуша в непрестанните съвети, нито пък 
промени своя нрав и поведение. (...) Мъчителното положение, което той създаде 
в Горна-Джумая ставаше нетърпимо. Църковната дисциплина биде разрушена, 
църковно-обществения мир разстроен, духовното звание и църквата бидоха из-
ложени. 

Неговият необуздан гняв и неговата безмерна самомнителност, които го помра-
чаваха и го правеха неспособен да вижда своите грешки и го караха всякога да 
ругае и осъжда другите и да оправдава себе си, дори тогава, когато е най-вино-
вен, – ни принудиха да го освободим, по решение на епархийския духовен съвет, 
от Горна-Джумая и да го върнем обратно в Разлог. Понеже той заяви, че не желае 
да се върне в Разлог и помоли да му помогнем да се настани в някоя друга епар-
хия, ние помолихме най-напред Негово Високопреосвещенство Софийския Митро-
полит г. Стефан, след това и някои други епархийски Архиереи да го приемат в 
своите епархии. Обаче, всички те отказаха. След това помолихме повторно за 
същото Високопреосвещений Стефана да го приеме и настани по възможност 
по-близко до столицата, за да може децата му да добият образование (средно, 
а може би, и висше). Негово Високопреосвещенство даде най-подир съгласието 
си, – и протоиерей Димитър Коцалиев биде настанен в едно от предградията на 
София. Същевременно направихме му някои големи улеснения. Също, настояхме 
пред църковните настоятели и един гражданин да прекратят и те прекратиха 
съдебните дела, които те бяха завели против протоиерей Димитър Коцалиев 
пред гражданските съдилища, и по които той непременно щеше да бъде осъден.

Ние бяхме дълбоко натъжени и загрижени от грешните прояви и пакостни дейст-
вия на протоиерей Димитър Коцалиев. И след като освободихме епархията от 
него, потрудихме се да му бъдем полезни с твърдата вяра, че злият по-лесно 
може да се поправи с добро, че злото може да бъде изкоренено само с добро и че 
колкото някъде злото е по-голямо, толкова по-голямо трябва да бъде доброто, 
което е най-великата сила за отстранение на злините. В това време, когато 
ние загрижено се трудехме да улесним протоиерей Димитър Коцалиев във всичко 
и да бъде настанен на по-добро място, той подведе, заблуди и възбуди против 
епархийския Архиерей и духовната власт много граждани и изготви и разнесе 
чрез свои близки и други подставени лица клеветническото и хулно писмо, на 
което Св. Синод и Министерството на Външните работи и на изповеданията 
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искат от нас да дадем обяснения. Със скръб на душата ще се опитаме да задо-
волим това желание и да изясним някои хули и клевети от тоя срамен документ.

Всичко в поменатото писмо е лъжа и клевета и насочено към похулване на епар-
хийския Архиерей.

 1. Помраченият писач и заблудените подписвачи на това писмо произнасят още 
в началото тежка унищожаваща присъда, като казват: „Трета година вече уп-
равляване, нищо добро не сме видели!”

Повече от четвърт век служим скромно на Църквата и народа си и всякога сме 
полагали искрени усилия да изпълним своя дълг и с Божията подкрепа да направим 
нещо добро, според силите си. Дали някога сме успели в това отношение – ще 
съди Всеправедния Съдия, Когото молим да прости милостиво на всички жестоки 
съдници и помрачени ругатели. Но, едно нещо ще си позволим нескромността 
да кажем: всякога сме били проникнати от истинска любов към всичко добро и 
искрено желание да го вършим. Сега, когато по Божия милост поехме най-теж-
кото и отговорно служение в Църквата, като епархийски Архиерей, пръв път се 
намериха люде, на които съвестта позволи да ни отрекат всяко добро – това, 
което не би могло да бъде отречено и на един престъпник, защото и у най-голе-
мия престъпник все може да се намери нещо добро, – дори и у него все още тлее 
божествената искра на доброто.

 2. По-нататък без мярка се сипят хули и обвинения, че сме разделяли свещени-
ците на „благонадеждни”, „любимци”, „клеветници”, „шпиони”, а други „неблаго-
надеждни”, „ненавиждани”, които сме преследвали и пр., – отношения и действия, 
които никога не сме имали и от които всякога сме се отвращавали. Истина е, 
че трудим се по съвест да разграничим злото от доброто, да отделим злите 
от добрите и да преценим правилно всичко и всякого според достойнствата, без 
оглед на никакви лични съображения.

 3. Злоумишлено и клеветническо е обвинението за някакво злословие по отно-
шение на нашия блаженопочинал предшественик, чиято памет ние тачим с до-
стойно внимание и чест. (...)

 4. Лукаво е също и обвинението, че ние сме нарушили църковни наредби и вековни 
традиции и сме отнели правото на християните да си избират свещеници, за-
щото и клеветникът-писач и подведените подписвачи на това писмо и всички в 
Неврокопската епархия знаят, че в тая епархия, и преди нас, поради особените 
условия и изключително положение нито един свещеник не е избиран и никъде 
не са могли да стават избори за енорийски свещеници. И, за съжаление, докато 
трае това положение, не ще могат да се заемат енориите чрез избор, защото 
не само че никоя вакантна енория няма повече кандидати, от които християните 
биха могли да си изберат един, но въобще рядко или никъде се явява кандидат с 
нужните качества. При това положение ние сме принудени да полагаме преко-
мерни условия и да правим всякакви жертви – само и само да можем да привлечем 
по-добри свещеници за епархията.
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 Още в началото премахнахме всички такси и разходи, с които бе спъвано ръкопо-
ложението на енорийски свещеници. В случаи гледахме със свои лични средства и 
със средства на св. Митрополия да подпомогнем материално по-благонадежните 
кандидати за свещеници. Ние непрестанно търсим кандидати за свещеници от 
пределите на епархията и вън от нея, защото, за съжаление, всички гледат да се 
настанят във вътрешността на Царството и никой не желае да служи в ония измъ-
чени крайнини. При тези свои усилия гледаме да приберем не когото и да било, а да 
изберем, до колко това е възможно, по-достойни свещенослужители за епархията и 
за Църквата ни. За избор лукавствуват само някои недостойни свещеници, които по 
недостоен път са заели по-хубави енории или пък желаят да се промъкнат на таки-
ва енории чрез напълно опорочената и почти всякога злополучна изборна система.

 5. Злонамерени са и обвиненията, че не сме искали да слушаме болките и нуждите 
на другите, че не сме оставяли тъжителите да се изказват, че не сме желаели 
да приемем една делегация, а сме я държали „цел час около стените” на някакъв 
наш дворец, че не сме искали да я изслушаме, а само ние сме говорили и пр. (...)

 6. В реда на лъжите и клеветите се посочват и някои конкретни случаи, за да 
се докаже, че сме несправедлив и пристрастен човек. (...)

 7. Вменява ни се в тежък грях, че сме подложили на некакъв изпит свещениците 
и че сме наложили някакво наказание на седем души свещеници, „които не са 
могли да издържат изпита”.

След избора ни за Неврокопски Митрополит, още преди да отидем в епархията, 
ние знаехме, че най-голямата част от свещениците в тая епархия имат съвсем 
слаба подготовка. Обаче, след като на самато място опознавахме епархията и 
свещенството, за наша скръб, констатирахме при много свещеници прояви на не-
допустимо невежество, за които се срамуваме да говорим. От 146 свещеници, кои-
то заварихме в епархията, 126 бяха с основно образование (трети прогимназиален 
клас и четвърто отделение), т.е. огромното мнозинство беше без никакво подхо-
дящо образование и без никаква подготовка за най-великото служение. Мнозина от 
тях завършили основното си образование не чрез редовно следване в училище, а по 
частен път. Почти всички тия свещеници, не само че не са били проникнати от 
желание и съзнание за самообразование, но напротив: поради греховна немара са 
изпаднали в още по-голямо невежество. Те нямат почти никакво познание за спаси-
телните истини на вярата, които трябва да разкриват на християните и никаква 
представа за величието на званието, което те носят. Това крайно печално поло-
жение ни създаде тежка мъка и тежка грижа. Търсихме и търсим всякакви начини, 
за да се намали това зло. Най-напред се опитахме да раздвижим невежеството и 
да събудим желание за издигане и просветление. С многократни писмени и устни 
наставления наредихме свещениците да образуват в енориите си християнски 
православни братства и да държат беседи на християните върху истините на 
вярата. За тая цел давахме подробни упътвания и всякакви улеснения. Опреде-
лихме един кръг от седем братствено-просветни години, през които да бъдат 
изяснени на християните чрез беседи всички по-важни истини на православната 
християнска вяра. Първата година биде определено да бъдат разкрити основните 
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(догматични) истини на вярата; през втората година нравствените истини; през 
третата година литургичните истини; през четвъртата година Евангелието на 
Господа нашего Иисуса Христа; през петата година по-важни места от апостол-
ските послания; през шестата година да бъдат разгледани по-важни събития от 
общата история на християнската православна църква. Определихме и определяме 
точно въпросите за беседите, изпращаме на свещениците подробни печатни про-
грами за тях, набавяме им необходимите пособия, често пъти дори им посочваме 
и страниците, където да четат върху разглеждания въпрос и пр. ... въобще, правим 
всичко възможно да ги улесним в тая необходима просветна работа. От тях се 
иска само малко труд да положат, да прочетат, помислят и усвоят прочетеното 
и след това на достъпен език да изяснят на християните усвоените спасителни 
истини на вярата. След седем години, когато много неща могат да бъдат забра-
вени, да почне пак отново и отначало просветната и самопросветната работа на 
свещениците, движейки се по посочения план. Така полагаме усилия поне донейде 
да просветим преди всичко самите свещеници, за да могат и от своя страна след 
това да просвещават другите.

Задължаваме всички свещеници, и ония които не са успели да образуват пра-
вославни християнски братства, да усвоят по-важните истини на вярата и да 
изготвят върху тях беседи по установената програма – преди всичко за свое 
лично просвещение. Предупредили сме ги също на няколко пъти, че при сгоден 
случай, по целесъобразен начин ще проверяваме дали те извършват добросъвест-
но тая важна работа, която е крайно необходима, преди всичко за самите тях.

Месец и половина по-рано уведомихме архиерейските наместници, че на 7 сеп-
темврий 1937 година ще се направи писмена проверка, дали те са усвоили ос-
новните истини на православната вяра по програмата за беседи през първата 
братствена просветна година. Изпратихме им също със запечатани пликове 
листове с отбелязана еднаква задача за всички свещеници в епархията, а имен-
но: всеки свещеник да пише по оня въпрос, който познава най-добре и правилно 
да изясни оная догматична истина, която е усвоил най-добре. Така че всеки све-
щеник имаше пълната свобода да напише това, което знае най-добре, и никой 
нямаше абсолютно никакво основание да не напише нещо по познание, каквото 
това би могло да се случи, когато се даде определен въпрос. И при все това, 
намериха се седем несвесни свещеници от Горно-Джумайската духовна околия, 
които по предварително взаимно уговаряне и обвързване, отказаха да пишат на 
писмената проверка и не написаха нищо. (...)

По решение на епархийския духовен съвет седемте свещеници бидоха задължени 
да отслужат за свое молитвено опомняне по няколко св. литургии и да изготвят 
беседите за първата братствено-просветна година, които те и без това бяха 
длъжни да приготвят и държат по-рано на християните. Някои от тях безочли-
во казвали, че няма да отслужат определените св. литургии, и че ще нагласят 
кметовете и кметските наместници само да удостоверят, че са изпълнили 
поменатото задължение. За това, ние поръчахме на тогавашния архиерейски на-
местник да ги предупреди, че е възможна и чрез органите на властта, каквито 
са кметовете и кметските наместници в селата, Епархийската духовна власт 
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по официален ред да провери дали те са отслужили определените св. литургии.

 8. Хулно и клеветническо е обвинението, че сме нарекли Неврокопската епархия 
„долна”, „кална” и „безкултурна”. Когато ние направихме първата стъпка при 
отиването на границата на тая епархия, след като отправихме молитвен пог-
лед към небето, преклонихме се благоговейно и докоснахме земята, защото тая 
земя, която Господ-Бог е създал и преди векове дал на българския народ да оби-
тава е благословена и свещена. Истина е, за съжаление, че тук таме по нашата 
хубава земя има нечисти и кални блата, които разнасят зарази и които трябва 
да бъдат разчистени, колкото и това да бъде неприятна работа.

 9. Най-подир стигаме до съкровеното желание на хулителите, изразено в края 
на хулното писмо: могли сме да не приемем избора за Неврокопски Митрополит 
и сега все още могли сме да се освободим от Неврокопската епархия, защото 
нито хулителите, нито законите ни държали там. Скърбим, че не сме в състоя-
ние да изпълним това техно великодушно желание. За това те ще трябва да се 
обърнат към Господа-Бога, който може да ни освободи от всекакви земни връзки.

VI.

На край още един път изказваме своята скръб, че: 

 1. Един клирик с доста ценни качества биде обладан от необуздан разрушителен 
гняв, който го правеше негоден нито за духовното звание, нито за служебното 
положение, което му бяхме поверили, и че той със своите гневни прояви изложи 
силно духовното звание и нанесе значителни пакости на Църквата ни в кръга на 
своите служебни задължения.

 2. Той наруши силно църковно-обществения мир, предизвика раздразнение, вся 
смут, разле отрова в много невинни души и възбуди, може би, неволно, някои тъм-
ни сили срещу Църквата. Той подведе и заблуди някои добри и почтени човеци, 
които изложиха своето име с погрешни и пакостни действия.

 3. Хулното писмо ще остане черно петно за всички ония, които са свързани с 
него, най-много за неговия писач.

 4. Бидохме принудени по неволя да даваме обяснения и да изясняваме крайно 
печални прояви и положения, които трябва по-скоро да бъдат забравени и да 
изчезнат безследно.

Дано с Божията сила настъпи всякъде пълно прояснение, просветление и вра-
зумление.

Препоръчваме се на св. Ви молитви и оставаме на Ваше Високопреосвещенство 
во Христе брат.

† Неврокопский Митрополит /п/ Борис.
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Св. Йоан Рилски (туш върху картон, 18 х 10 см. ДАА, ф. 44к, оп. 1, а. е. 1, л. 17)
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Карло Мария Мартини (1927–2012) е кар-
динал, член на Ордена на йезуитите, един 
от най-изтъкнатите библеисти на Като-
лическата църква. Архиепископ на Милано 
(1980–2002). От 1969 до 1978 е ректор на 
папския Библейски институт. Представи-
тел на Католическата църква в икумени-
ческия комитет по изданието на Новия 
завет на гръцки език. На конклава през 
2005 г. е сред основните кандидати за 
Престола на св. Петър, но оттегля кан-
дидатурата си, тъй като страда от пар-

кинсонова болест. Автор на множество книги и студии, сред които: Нагорната пропо-
вед. Медитации (2006), Нощни разговори в Йерусалим (заедно с Георг Споркил, 2008) и 
др. Предложеният тук фрагмент е публикуван в книгата Il rischio della fede. La raggioni del 
credere: 1. Gerusalemme, Mondadori, 2013, която включва негови курсове, изнасяни като 
подготовка за „духовните упражнения” на св. Игнаций Лойола, посветени на емблема-
тични библейски фигури (Авраам, Давид, Евангелист Йоан).

Кардинал	Карло	Мария	Мартини

давид	–	грешник	и	вярващ

Въведение

1. Да започнем с четенето на псалм 62, който избрах за символ на тези Упраж-
нения и чието еврейско наименование е:

Псалом на Давида, когато беше в Иудейската пустиня
Боже, Ти си Бог мой.  
Тебе търся от ранни зори;  
за Тебе жадува душата ми,  
за Тебе чезне плътта ми  
в земя пуста, изсъхнала и безводна, 
за да видя Твоята сила и Твоята слава,  
както Те видях в светилището:

 
защото Твоята милост е по-добра от живота.  
Устата ми ще Те възхвалят. 
Тъй ще Те благославям в живота си;  
в Твое име ще дигна ръцете си. 
Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми,  
и с радостен глас Те възхвалят устата ми.



34

Съвременно богословие

Кога си спомня за Тебе на леглото си,  
размислям за Тебе през нощните стражи, 
защото Ти си моя помощ,  
и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам; 
към Тебе се привърза душата ми,  
Твоята десница ме поддържа.

А ония, които търсят да погубят душата ми,  
ще слязат в земната преизподня. 
Ще бъдат поразени със силата на меча;  
ще станат плячка на лисиците. 
А царят ще се зарадва в Бога,  
ще бъде възхвален всеки, който се кълне в него,  
защото ще се затворят устата на ония,  
които говорят неправда.

Както знаете, еврейските заглавия на Псалмите не са оригинални, но все пак са 
много древни. Струва си да се подчертае, че те са били в паметта на Израил 
и че Исус е чел псалм 62, чел е като песен този зов, с който Давид изразява 
пламенното си желание за Бог.

2. Ето защо избрах в дните за духовно усамотение да ви подтикна към размисъл 
върху фигурата на Давид.

– Всъщност той е първият персонаж, упоменат след Исус в Новия завет: „Книга 
за живота на Исуса Христа, Син Давидов” (Мат.1:1), като името му се споме-
нава петдесет и девет пъти в Новия завет. 

– В древността на него са били посвещавани и по-дълги разкази: голяма част 
от Първа книга на Царете и цялата Втора книга; пророците Исая, Йеремия, 
Иезекииля, Амос, Захария го цитират, както и книгата Премъдрост Соломонова; 
шестдесет и три псалми в заглавията се приписват на него.

Заедно с Авраам и Мойсей, Давид е голямото име на Стария завет. На Авраам 
и Мойсей се спрях през изминалите години по време на Упражненията и сега ми 
се иска да се възползвам от случая, за да поразсъждаваме по-дълбоко над Давид.

– Естествено, обръщам се към тази грандиозна фигура, воден не само от удо-
волствие и интерес, а за да разберем по-добре Исус Христос. В Евангелието на 
Марк великолепната молитва на слепия от Йерихон гласи: „Сине Давидов, Исусе, 
помилуй ме!” (Марк.10:47-48). 

В началото на Послание до Римляните Павел пише, че е призван, „отреден за 
Божието благовестие, което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците Си, в 
светите Писания, за Своя Син, роден по плът от Давилово семе (Рим. 1:1-3). А 
в Деяния на Апостолите четем, че Бог, след като отхвърли Саул, „въздигна им 
за цар Давида, за когото и каза, свидетелствувайки: „намерих мъж по сърцето 
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Си”, Давида, сина Иесеев, който ще изпълни всичките Ми искания” (Деян. 13:22).

Да познаем Давид означава да познаем по-добре Исус. Но не съумеем ли да 
интегрираме Стария завет, ще познаем Исус само абстрактно, измисляйки си 
Неговата фигура, превръщайки Го в социологически, хуманен и футуристичен 
персонаж.

Исус е Синът Давидов, в когото се осъществява обещанието, дадено на Давид, 
че Синът Божий, Който ще стане човек, ще мине през неговата раса и през 
историята на неговия народ. Ето защо е толкова важно да се задълбочим в тек-
стовете, в които се говори за Давид. 

Благодатта, която би трябвало да измолим от Господа, е и в това да размислим 
над Него, тя е и в това да се присъединим към превъзходството на познаването 
на Христа Исуса, за което говори свети Павел (Фил. 3:8).

Има и други мотиви, за да размислим над Давид. Епископ Амвросий, мой пред-
шественик на катедрата в Милано, му е посветил две екзегетични книги: De 
interpellatione Job et David и De apologia prophetae David, и се е спирал на него 
обстойно в проповедите си към народа. Някои учени са склонни да отнесат Апо-
логията към 388 г. – преди повече от хиляда и шестотин години; трудностите, 
които Амвросий е имал с император Теодосий, са го накарали да размишлява 
по-подробно над древния цар, като сравнява себе си с пророк Натан, а импера-
тора – с Давид, воден от желанието така да подтикне Теодосий към покаяние.

Познаването на Давид обаче е изключително полезно, за да проникнем в основна-
та медитация, която Игнаций Лойола предлага в книгата си Духовни упражнения, 
когато казва: „Първото нещо е да си представим един земен цар, избран от ръ-
ката на Бога, нашия Господ”. Според Писанието Давид е човешкият цар, посочен 
от Господа, той е символ на царя, избран от Бога, и е този, който ни помага да 
съзерцаваме вечния цар, Исус.

Ето защо и нашето духовно усамотение ще бъде задълбочено съзерцание на 
Исус цар.

3. Затова предлагам един тип библейски прочит на Първа и Втора книга Цар-
ства, епизоди, които по-добре пресъздават динамиката на Упражненията, чиято 
цел е търсенето на Божията воля. Неслучайно казах, че псалм 62 е символ на 
нашата медитация, защото в него откриваме основното начертание: желание-
то на Бога. Може би това са най-красивите и най-възвишените слова, вложени 
в устата на Давид: „Боже, Ти си Бог мой. Тебе търся”.

В началото на тези дни сме призвани да пробудим у нас желанието за Теб, Гос-
поди, на когото Давид е станал един от най-големите певци.

– „Тебе търся” – в по-старите версии е записано, още „от ранни зори”, Ти си 
първото ми желание, щом се събудя. Присъщо за нашата психология е първото 
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чувство след събуждането да бъде за това, което желаем най-много, на което 
държим най-много.

– „За тебе жадува душата ми.” Това желание е съпоставимо с жаждата в пустиня-
та, където при липса на вода човекът я жадува с цялото си физическо естество.

– „За Тебе чезне плътта ми”; без Теб съм лишен от храна, липсват ми сили.

Тези думи описват човека, всеки от нас. Може би множеството всекидневни 
задължения ни пречат да го осъзнаем с достатъчна яснота, ала всъщност из-
питваме неутолима жажда за Бог, която трябва да доловим.

Нека кажем заедно:

Боже мой, моля Те да пробудиш у мен желание за Теб, което да пребъде в мен и да 
бъде най-голямото желание в моя живот. Затова не ме забравяй, бъди през целия 
ми живот единствената движеща сила на моето съществуване. Нека всичко, 
което възнамерявам, което мисля, което изразявам, да произтича в дълбочина 
от желанието за Теб. Моля Те заради мен и заради всички, които правят тези 
„Упражнения”, да изникне потребност за Теб, да бликне като прясна и шуртяща 
вода, за да живея с Теб, както Давид Те е възпял в самота в Иудейската пустиня. 
Направи така, че зовът, тръгнал от неговото сърце, да се превърне в наш зов, 
за да намерим онова, което имаме най-истинско като личности.

Нека Дева Мария, възжелала да види деня на Месията, да види лицето на Бог, ни 
помага и ни съпровожда, така че това желание да може да проникне в сърцето 
ни и да бъде подхранвано от Словото.

Изповедта	на	Давид

О, Боже, Отче наш, Ти, Който си проникнал в сърцето на Давид, дай ни да разбе-
рем това човешко сърце, за да разберем нашето сърце и сърцето на Твоя Син 
Исус.
Дево Марийо, дъще Сионова, ти, която роди Спасителя Исус, дай ни да разберем 
Неговото сърце, за да можем да разберем нашето и сърцата на хората, които 
обичаме, и най-вече тези, които са Му се поверили, особено онези, чието сърце 
страда и които живеят без надежда.
Дай ни смисъла на времето: на миналото, на настоящето и на идното. Научи ни 
да разбираме безпорядъка в нашия живот, за да се открием към измерението на 
времето на Бога, време на милосърдието и на любовта.
За това те молим, Отче, чрез Твоя Син Исус, в Светия Дух, в единение с Мария. 
Амин.

Псалм 50
„Помилуй ме, Боже” (Miserere) е със сигурност за мен и за всеки от вас псалм, 
изпълнен със спомени. Той предизвиква най-разнородни чувства у мен всеки път, 
когато го чета.
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През пастирската 1982–1983 г. го предложих за размисъл на младежите от ми-
ланския диоцез за срещите в „Училището на Словото”, издадени по-късно в кни-
га; впоследствие получих писмо от един терорист, задържан в градския затвор, 
в което той бе направил много красиво описание на този псалм. Miserere всъщ-
ност притежава невероятната способност да прониква в човешкото сърце, ето 
защо не е никак лесно да бъде коментиран в един-единствен размисъл.

И все пак с известно опростяване можем да кажем, че ядрото са словата, които 
Давид казва на Натан: „съгреших пред Господа” (2 Царств. 12:13).

Като установим това, вече не е чак толкова важно да знаем дали Miserere е 
било съставено от самия Давид или е било написано по-късно, позовавайки се на 
неговата история.

Със сигурност тук се открива дълбока връзка с пророческата литература и по-
специално с Исая и с Иезекииля. Например стих 9: „Поръси ме с исоп, и ще бъда 
чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг”, е в съзвучие с покайната молитва на 
пророка: „Тогава дойдете – и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви 
и като багрено, – като сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур, – като 
вълна ще избеля (Ис. 1:18).

И още, стих 12: „Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в 
мене”, напомня Иезекиил: „И ще им дам едно сърце, ще вложа в тях нов дух, ще 
взема из тялото им каменното сърце и ще им дам сърце от плът” (Иез. 11:19).

Библията от Йерусалим съдържа тези и всички други препратки на пророците. 

Бихме могли да четем този псалм като израз на религиозните чувства на един 
народ в неговата история, ала ние го съотнасяме към всеки човек, който раз-
познава своето неподчинение пред Бога.

Не е лесно да се анализира този псалм, защото той е композиран като симфония 
на сърцето, където намират израз отделни теми. И все пак ще се опитам да 
разкрия неговите четири момента: миналото, настоящето, зова и бъдещето. 
Нека се спрем на ключовите думи във всяка част.

Четирите	момента	на	псалма

1. Най-напред миналото, съдържащо се в думите на Давид: „Съгреших”. Те са 
повторени в стих 6: „Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите 
очи извърших”.

Глаголите са в минало време и особено интересно е да се отбележи структура-
та в изповедта на човека, който признава, че е изпаднал в неподчинение: мина-
лото е упоменато, но съвсем накратко.

2. За настоящето става ясно малко повече. Да прочетем например стих 5: „за-
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щото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене”.

Звукосъчетанията, използвани в различните преводи, за да обозначат неподчине-
нието, бунта, греха, не предават адекватно казаното на оригиналния език. В еврей-
ския текст има четири думи, предаващи онова, което има наум Давид: pasha, awon, 
hatta, ra ah. С тях се обозначава отклонението от правия път, когато се върви на 
зигзаг и неспирно се блъскаме в едната или другата страна, един вид загубване; 
или пък се има предвид едно лошо, злосторно, бунтовно, завистливо, лукаво сърце; 
дисхармонията в живота, липсата на гъвкавост и уравновесеност; обратното на 
всичко, което е добро, отдалеченото от благото. Различни звукосъчетания, които 
указват, че човекът ясно си дава сметка, че не ще съумее да върви винаги напред, 
както би трябвало, по правия път, ако не е в хармония със самия себе си, с Бог, с 
природата и с другите, че няма да е добронамерен, а ще е обзет от зли помисли.

3. Зовът е темата, която пронизва края на началото и постоянно се подхваща 
наново. Глаголите са в императивно наклонение:

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост,  
и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. 
Много пъти ме умий от моето беззаконие  
и очисти ме от моя грях, 
Поръси ме с исоп…

Умий ме… 
Дай ми да чуя радост и веселие… 
Отвърни лицето Си от греховете ми  
и изглади всичките ми беззакония. 
Сърце чисто създай в мене, Боже,  
и правия дух обнови вътре в мене.

Този зов е преизпълнен с вяра. Псалмът е не само изповед на присъщите ни 
грехове, които осъзнаваме, но е и израз на доверие в Бога, предадено с всички 
възможни метафори:

„Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени!”

В израз на това желание човек се уповава на Божието милосърдие, обвито в 
тайнственост.

– Вярата е доминираща тема, възвестена в стих 3: „Много пъти ме умий от 
моето беззаконие и очисти ме от моя грях”.

Евреинът отправя зов към hessed на Бога, към първоизвора на цялата история 
на спасението. Зов, който е в началото, в основанието: Бог възлюбва човека. 
Поразяващо е, че изповедта начева тъкмо с този дълбок смисъл на вярата, с 
възхвала на Бога, с огласяване на Неговата доброта; сетне ще бъде изразен 
срамът от стореното.
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Ето един вид изповед, която отваря сърцето, която е израз на надеждата.

Не липсва, разбира се, и оправданието. Когато искаме прошка от другия, нор-
мално е да започнем така: не исках да ти сторя зло, намерението ми не беше 
такова, съжалявам, но не мислех, че ще те засегна…

Давид тръгва обаче със зов към добротата и нежността на „своя” Бог, без да 
пести извинения и разкаяния.

В псалма се говори за „раздробени кости”, но едва след като е заявено величие-
то на Божията любов. Вярата е решаваща точка в процеса на изповед.

– Втората тема на зова е желанието за пречистване:

„Умий ме… очисти ме… много пъти ме умий… отвърни Лицето Си от греховете 
ми… освободи ме… избави ме от кръвнина…”.

Това желание не се ражда от силата на човека, а е предизвикано от Самия Бог.

Не се казва: искам да съм внимателен, не искам да бъда немарлив, а: умий ме, 
очисти ме, избави ме, само ти можеш да го направиш, само твоето милосърдие 
може да ме възроди.

– Накрая, в този зов, откриваме смисъла на новостта: „Сърце чисто създай в 
мене, Боже” (стих 12).

Глаголът създавам обозначава божествено действие, голямото божествено 
действие на началото, когато „Бог сътвори небето и земята” (Бит. 1:1). Много 
важна е вярата в новостта на живота в Духа. Един от най-скръбните опити, 
с които съм се сблъсквал, е, че нашето общество е убедено, че не съществува 
възможност за промяна в живота на онзи, който е извършил тежки грехове (мис-
ля за хората, които са в затвора заради кражба, за търговия с дрога, за теро-
ризъм и т.н.). Хората не вярват в истинската промяна на човека, в истинското 
обръщане, в деянието на Духа, Който може да преобрази сърцата и ситуациите.

Тежка е тази липса на надежда у хората, а понякога и у нас самите: „Винаги ще 
съм същият, никога няма да се променя, няма какво да се направи”. И срещу из-
кушението на Неприятеля, което минава в цинична нагласа, Мiserere ни подтиква 
към обратното: „Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в 
мене”.

На по-стар латински втората част на този стих е преведена по следния начин: 
E spiritu principali confirma me. Правият дух е извикван да снизходи над епископа 
в момента на ръкоположението, както Духът на Църквата е призован над него.

Еврейският оригинал не е лесен за превод, той говори за устойчив дух, който 
служи в името на един по-добър градеж.
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„Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни 
ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.”

Духът се споменава на три пъти, защото духът ще обнови сърцето и Той е 
дарът на Новия завет, който прави ново сърцето на човека.

Библията от Йерусалим препраща стих 13 – „Светия Твой Дух”, към Послание 
до Римляните (8:9). Всъщност цялата 8 глава на това послание, която говори за 
живота на християнина според Духа, може да бъде мислена във връзка с псалм 
50.

4. Четвъртата тема от Miserere е бъдещето, описано след стих 15:

Беззаконните ще науча на Твоите пътища, 
и нечестивите към Тебе ще се обърнат… 
и езикът ми ще възхвали Твоята правда. 
Господи, отвори устните ми,  
и устата ми ще възвестят Твоята хвала.

Надеждата, присъща на новото сърце, е онова, което бъдещето ще промени. Но 
вече, за разлика от миналото, няма да се живее под бремето на греха, на непод-
чинението, на амбицията, на суетата в живота. По-скоро всичко ще мине под 
знака на мисията, на апостолата, на проповедта към един свят, в който ще се 
променят сърцата на хората: „беззаконните ще науча на Твоите пътища”. И не 
само аз ще се осъществя, но ще помогна и на другите да го сторят.

Невероятно е богатството на този псалм, който възпява огромен набор от 
чувства и поразява с нежността, проницателността, психологията и изтънче-
ността на словото. В него са отразени всички мигове на злосторство и всички 
мигове на добро, налични в човешкото сърце. 

Съзнание	за	греха	и	измеренията	на	времето

Бих искал да приключа с едно наблюдение.

Четирите момента – минало, настояще, зов, бъдеще – означават, че съзнанието 
за греха, че лицето на Божието милосърдие пробужда у хората измеренията на 
времето.

Нашето време, често свеждано до едно вредно, трудно, досадно настояще, се 
разширява в момента, в който осъзнаем греха си, в изостреното съзнание за 
реалното. Миналото никога не е забравено, защото в настоящето се отправя 
зов за милосърдие и се очертава бъдещето.

Ето защо е прискърбно, че хората се боят от сакраменталната изповед и не 
желаят да извървят пътя, че се отказват от щедростите на Духа, Който се 
ражда в процеса на причастяване.
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Изповедта не е тягостно, необходимо и формално събитие, тя ни помага да се 
приспособим към времевите измерения на нашия живот, без да отречем нищо; 
помага ни да отмахнем скръбни чувства, които се опитваме да отстраним, 
като ги изразим пред Бога. Бих казал, че изповедта е истинският път на осво-
бождение, тя е абсолютно необходима.

Ето защо бих ви препоръчал да се изповядате, изхождайки от опита на псал-
мопевеца, поставяйки на първо място възхвалата на Бога, утвърждаването на 
Неговата доброта и нежност, чиито чудеса изпълват нашия живот.

Тогава сърцето се открива, преутвърждава миналото и настоящето, карайки ни 
да изповядаме онова, което сме, изказвайки пред Бога дълбоките си чувства – 
неврози, безпокойства, горчивини, погнуси, вражди – които тегнат и са коренът 
на толкова неволи. 

Тъкмо тук започва изповедта на вярата, търсенето на това да бъдем освободе-
ни, пречистени от онова, което не бихме искали да бъдем, за да бъдем променени: 
„Създай в мен, Господи, ново сърце, дари ми радостта на Твоето спасение, не ме 
лишавай от Твоя Свети Дух, защото не величието на моето разкаяние, а Твоята 
любов ще преобрази живота ми!”. Тази молитва ни поверява на милосърдието на 
Христа, милосърдие, което снизхожда над нас в тайнството на покаянието. 

Превод от италиански: Тони Николов
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Петко Вълов е свещеник от Католическата апостолическа екзар-
хия в България, роден на 8 януари 1966 г. в гр. София. От 1990 до 
1997 г. следва в Рим: философия в папския университет „Урбани-
ана”, богословие в папския Грегориански университет и етика в 
папския Латерански университет. Възпитаник е на папския Гръц-
ки колеж. Ръкоположен е през 1997 г. и служи като енорийски све-
щеник в село Ново Делчево, община Сандански.

Отец	Петко	Вълов

цената	на	православието

За да избегна двусмислия, бързам да кажа, че заглавието на тази беседа е взето 
от немския католически богослов Йохан Баптист Метц, който казва, че цената 
на православието (orthodoxia), на правилната възхвала на Господа, която Църква-
та трябва да плати, е право-правенето (orthopraxis), правилното практикуване 
на Евангелските истини. Контекстът на тези думи е отговорът, който Метц 
дава на едно богословие, което проповядва примирение, неотвръщане на злото, 
съчувствие към страдащите от името на страдащия Бог, Който е съпричастен 
със съдбата на страдащите. Несъгласен с едно такова псевдосмирение, Метц 
изрича следните доста силни думи:

„Християнството би било наистина нечовешко, ако от своя страна проповяд-
ваме само да се понася нечовечността и страданието. Недопустимо е да се 
ограничим само до това да утешаваме или да преобразяваме порелигиозному 
страданието, необходимо е да намерим лекарството, средството, да премахнем 
причината, а не само болката, необходимо е да променим условията на живот. 
Страданието, мизерията трябва да бъдат нападнати и победени, най-малкото 
намалени. Това е цената, която народът трябва да заплати, за да се превърне в 
Църква, в пълния смисъл на думата, в Божий народ, автор на една нова история, 
която да бъде живяна с Отца, Сина и Светия Дух. Страданието не е начин да 
си спомним за Бога и не препраща към Него. Историята на човешкото страда-
ние не може да бъде погълната и извисена чрез една богословска диалектика до 
историята на спасението, още повече до участие в Троичността. Едно бого-
словие, което теоретизира върху страданието, трябва да бъде прекъснато по 
средата, то трябва да продължи да разказва историята на спасението, но само 
ако е готово същевременно и на практика да реагира спасяващо. Така цената 
на правата вяра не е само въпрос на приложно християнство, но градивна част 
на самата Църква”.
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Историческата памет на живяната вяра още от времето на апостолите раз-
казва едно: че злото бе победено веднъж завинаги благодарение на историче-
ското и спасително дело на Изкупителя. Исус слезе в Ада, за да отвори за нас 
райските двери, за да ни освободи от властта на лукавия. Ако Бог прие върху 
себе си страданията и смъртта човешки, то бе само за да бъдат те сразени. 
Кръстът и Възкресението са неделими. Целта на смъртта Христова е Възкре-
сението, не състраданието с мизерията и смъртта човешка. Със смъртта си 
Христос смъртта победи и нашата свобода Той освободи, за да бъдем не жерт-
ви, а отговорни автори на новата история, за да бъдем съ-творци с Господа на 
съдбата собствена, но и на съдбата на другите. И така идването на Царство-
то Божие тук на земята става и наша задача. Ние сме ръцете, инструментите 
Божии, с които остатъците от злото трябва да бъдат пометени. На нас се 
пада тази историческа задача да се борим, да се изправим пред последствията 
от злото, макар то на Кръста да бе сразено. Да! Неговото жило бе пречупено, 
но пълната победа ще бъде чак при второто славно пришествие, когато Бог ще 
бъде всичко във всичко. 

А дотогава да чакаме ли пасивно, макар с вяра изпълнени?

Ролята на Църквата, ще се съгласим всички, е да дава надежда на хората. Но 
това не е едно абстрактно „имай надежда”, не е утопичен взор в бъдещето все 
по-далечно. Не, нашата надежда е здраво стъпила на земята, тя е базирана и 
въплътена в една действителна личност – Изкупителя на света Исус Христос. 
Затова тези, които вярват, че злото бе победено, тези, които се надяват в 
Христа, те не могат да понасят действителността такава, каквато я виждат, 
те не остават апатични и хладни пред мизерията, пред нещастията по света, 
пред тези останки на злото. Те, всички ние, Църквата, трябва да противодейст-
ват не теоретично, но ангажирайки се с делата си, с живота си, реагирайки 
навреме и ефикасно. Това, че Спасението е дар от Бога, не означава, че Бог е 
безразличен към нашите конкретни дела. Бог ни е сътворил не само получатели 
на своята любов, но и Негови сътрудници, работници на нивата Царствена, но 
не като роби, а като синове и дъщери Негови, свободни и затова отговорни.

Та след този увод би трябвало да е ясно, че социалната доктрина, социалното 
учение на Църквата не е някаква притурка в края на книгата, някакъв показа-
лец, който можем и да прескочим, но камък крайъгълен в зданието. Ако догмите 
регулират теоретичната част на вярата, то социалното учение на Църквата 
поставя ред в делата . Теорията и практиката са двете страни на една и съща 
монета. В подкрепа ще цитирам само стих от съборното послание на свети 
апостол Яков (2:14-17):

„Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го 
спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи или нямат дневната храна, а 
някой от вас им рече идете си с миром, грейте се и насищайте се, пък не им 
даде що е потребно за тялото, каква полза? Тъй и вярата, ако няма дела, сама 
по себе си е мъртва”.
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Благотворителните католически организации като „Каритас” са именно част 
от тази подкрепа, от тази конкретна десница, която хората протягат едни към 
други в името на евангелските идеали, в името на любовта Божия, отправена 
към всеки един, който е образ и подобие Божие. Това е дело, което връща надеж-
дата на човека, без да поставя като първо условие вярата. Но това е дело, плод 
на вярата, материализирана в топлота и загриженост към човека. Дело, което 
прави Църквата да бъде Църква. Ето защо църковните каритативни организации 
като „Суверенния малтийски орден” и „Каритас” представляват на практика 
конкретен израз на социалното учение на универсалната Католическа църква. 
Тук ще спомена само, че Конфедерацията на католическите благотворителни 
организации „Каритас Интернационалис” работи в над 200 страни. Първа е осно-
вана немската „Каритас” (1897 г.) със седалище във Фрайбург с 31 000 социални 
заведения из страната и персонал (към 2005 г.) от 463 000 служители.

Немската дума за милосърдие Barmherzigkeit, както и латинската misericordia е 
съставена от думите беден и сърце и означава да имаш сърце близо до бедните. 
Именно в Христа на Кръста това сърце близо до бедните, до слабите, достига 
своята кулминация, помирявайки ни с Отца, изграждайки с личността си мост 
между двете бездни – Бога и човека. Събитие, което богословите наричат с 
гръцката дума kenosis. Спасението, за което говори Евангелието, обхваща целия 
човек. Исус лекува, т.е. спасява както духовно, така и физически болните, Не-
говото дело е преди всичко сред отхвърлените от обществото социални слое-
ве – прокажените, слепите, хромите, грешниците, публично наказаните. Исус им 
дарява любов, прошка, грижа, възстановява достойнството им човешко.

Именно Милосърдието, същността Божия, е това нещо „в повече”, което Бо-
жественият живот иска да даде на хората, да сподели с хората. Това е мило-
сърдие, което разрушава всички социални и расови бариери (Гал. 3:28), не прези-
ра никого (Лук. 7:39; 14:13), нещо повече, изисква любовта към враговете (Лук. 
6:36), отвръщане на лошото с добро (Лук. 6:27-29), отива отвъд пресметливата 
търговска справедливост и благоразумие, отвъд нормалното и естественото. 
А причината за тази епичност е една – защото такъв (разточително и зарази-
телно милосърден) е вашият Отец Небесен (Лук. 6, 36). Любовта към ближния е 
вдъхновена от любовта към Бога (Мат. 5:44; Еф. 5:1; Иоан. 4:11; 1 Иоан. 4:20-21).
Така тя е религиозна, не само благотворителна, защото когато обичаш брата 
си, ти всъщност обичаш Него, Отца (Мат. 25:40).

Когато един законник попитал Исус: „А кой е моят ближен?” (Лук. 10:29), смятай-
ки, че могат да се фиксират критерии, граници, прецизни мерки, които форма-
лизират вменението за помощ, Исус отговорил типично по еврейски с притча, 
тази за Добрия самарянин (Лук. 10:30-37). На помощ на смъртно ранения израил-
тянин се притекъл единствено еретикът самарянин, така законникът признал 
за ближен сторилия милост самарянин въпреки другородството с него и вер-
ската нетърпимост. Тоест, Господи, не съм аз да определям кой е мой ближен 
и кой не, но е той, този другият, нуждаещият се, който ме прави свой ближен. 
Нека не се страхуваме някой изпаднал в беда да ни избере за свой ближен, да ни 
поиска милост, не милостиня (правейки тук препратка към бежанската криза у 
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нас днес). Бедният, немощният, бежанецът са една сгодна възможност, предос-
тавена ни от Всевишния, изпитание и начин за нашето спасение. Ближният е 
като пробния камък, на който златарят проверява злато ли е металът, който 
блести, човеци ли сме или само хора.

Накрая ще се спра накратко и на еврейския еквивалент на гръцкото agape и 
латинското caritas – думата hesed.

Сравнителният речник Mandelkern превежда hesed като: любов, добросърдеч-
ност, снизходителност, милосърдие, помилване, доброта и красота. В повечето 
библейски текстове (като Пс. 24:10) се превежда с милост. А присъщо за тер-
мина е преди всичко ентусиазмът, устремът, пламенната страст на този акт 
на любов.

Рикардо ди Сени – сегашният главен равин на Рим, казва, че истинският акт 
на hesed е грижата за тези, които дори не могат да ти благодарят, цитирайки 
носещата това име (hesed ve‘emet) еврейска конгрегация в Рим през ХVII век, 
грижеща се за погребването на починалите. В тази посока на мисълта равинът 
се спира върху името на една птица, на еврейски наречена hesida, изброена в 
библейските книги Левит (11:19) и Второзаконие (14:18), всред животните, кои-
то са забранени за ядене, негодни, видени като нечисти в ритуалния смисъл на 
думата. Тоест правеща човека „нечист” в съприкосновение с тях и така съот-
ветно изключен от молитвеното събрание на синагогата, изключен от числото 
на спасените, на богоизбраните. На български птицата hesida е преведена като 
щъркел, а в някои други преводи е пеликан. Интересно е midrah – еврейското 
тълкувание на етимологията на думата. Коренът на hesida идва от думата за 
милост, обич. А обяснението е, че тази птица проявява милосърдие само към 
собствения си вид, солидарна е само към другите hasidot, само към своите си, 
затова е в списъка на „лошите”. Рикардо ди Сени казва, че когато един акт 
привидно на обич-hesed е изразен едностранчиво (или избирателно), той става 
опасен, става тревожен. Бихме добавили, че той става признак на затвореност, 
на избор, трасиращ граници между добри и лоши, между заслужаващи помощ и 
незаслужаващи, проявявайки човечност само към избраните, лицеприятните и в 
крайна сметка себеподобните.
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Вениамин	Пеев

дЖонатан	едУардс	за		

св.	троица,	религиозния	

опит	и	спасението

Големият съвременен британски историк на християнската теология проф. Алис-
тър Макграт поставя Джонатан Едуардс сред десетте най-влиятелни христи-
янски мислители: св. Атанасий Велики, блаж. Августин, св. Анселм Кентърбърий-
ски, св. Тома от Аквино, Лутер, Цвингли, Калвин, Барт и Клайв Луис.1 Той определя 
Едуардс като „най-великия и влиятелен американски теолог”2. На какво се дължи 
тази висока оценка?

Джонатан Едуардс е не само най-влиятелният американски философ и теолог, 
но и уникален реформатор на ригористичния калвинизъм. Едуардс изпреварва 
мнозина от своите съвременници в Европа със своя смел опит да контекстуали-
зира една пуританска верова и мисловна система, която на Стария континент 
довежда до непримирим антагонизъм между различните представители на хрис-
тиянството, а в Америка се стреми да установи една обща основа за помирение 
и веротърпимост. Ето защо Едуардс не пилее творческите си сили да доказва 
чий Бог е по-истински и значим, а концентрира цялото си внимание върху „абсо-
лютната суверенност” на Бога, Който се откроява със съвършената „красота” 
на Своята святост. По този начин, стъпвайки здраво върху библейското и от-
части патристично учение за християнския Бог, Едуардс като че ли си поставя 

1 McGrath, A. A Cloud of Witnesses: Ten Great Christian Thinkers (IVP: 1990), pp. 100-110.
2 Ibid., p. 101.
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за цел да изчисти някои неточности и анахронизми в реформаторската теоло-
гия, която в Европа довежда до крах в морала на отделния човек и социалното 
поведение на групи от хора и цели народи. 

Кратки	биографични	данни	за	Джонатан	Едуардс

Джонатан Едуардс се ражда на 5 октомври 1703 г. като пето дете на Тимъти 
и Естер Едуардс в Източен Уиндзор, щата Кънектикът. От баща си той насле-
дява огнената ревност за християнската вяра, а от майка си е почерпил силния 
си аналитичен ум и подчертаната независимост на характера. В многолюдното 
семейство, състоящо се от 11 деца, цари атмосфера на просветна ревност и 
безкомпромисен християнски морал. Малкият Джонатан се запознава с началата 
на християнската просвета в своя дом, където е обучаван от баща си и своите 
по-големи сестри. Още в най-ранната си възраст обаче той проявява интерес 
към точните науки като биологията и физиката. 

През 1720 г. Джонатан Едуардс за-
вършва блестящо Йейлския колеж. 
Още тук, въпреки крехката си въз-
раст и още неразвити творчески спо-
собности, той набелязва основните 
философски и теологични проблеми, 
които ще го занимават през целия му 
живот. Негов задочен учител във фи-
лософската теология става Джон Лок 
(1632–1704), чиито принципи ще след-
ва и в най-съкровената метафизична 
проблематика, изследвана в зрелия му 
творчески период. Ярките интелекту-
ални и духовни качества на Джонатан 

Едуардс са оценени справедливо от управата на Йейл и той бива поканен като 
учител за периода 1724–26, изявявайки се като един от стълбовете на препо-
давателското тяло в историята на колежа. Той е изключително всеотдаен и 
трудоспособен. Работи по 13 часа всеки ден, запознавайки се основно с истори-
ята на християнската теология. Към редица фундаментални доктрини Едуардс 
проявява уникален творчески подход. Именно в Йейл той започва да преосмисля и 
ревизира теологията на ригористичния калвинизъм, съзирайки в нея неадекватни 
елементи за своята епоха и култура.

Дълбоко в своето сърце обаче Едуардс усеща повика на пастира учител. На 15 
февруари 1727 г. той е ръкоположен за помощник-пастир в църквата на своя дядо 
по майчина линия – Соломон Стодард, който е известен със своята ревност за 
християнско служение. Началото на пастирското служение на Едуардс е много-
обещаващо. Той е проповедник с таланта на красноречив оратор, който умело 
съчетава способността да излага логични аргументи в емоционално обагрени 
проповеди. Според мнението на своите съвременници той като че ли влива вся-
ка частица от своята душа в духовните възприятия на слушателите си. В те-

Джонатан Едуардс
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ологично отношение Едуардс вече е декларирал характерния си сотериологичен 
принцип, че в процеса на личното спасение между Бога и човека има споделени 
отговорности. На 8 юли 1731 г. Едуардс изнася в Бостън прочутата си публична 
лекция „Бог се прославя в човешката зависимост”. Тя съдържа лайтмотива на 
неговата теология: Бог притежава абсолютна суверенност в делото на спасе-
нието, но Той е дарил човека с „чистата и условна благодат” на вярата, за да 
може грешникът да се очисти, спаси и постигне святост. Този възглед е оче-
виден опит за напускане ригоризма на калвинисткото предопределение, защото 
отваря врата за действието на човешкия избор и воля. Две години след знаме-
нитата си публична лекция Едуардс се превръща в основния двигател за съживи-
телните процеси в американското общество. Само за 6 месеца към църковната 
общност в Нортхамптън се прибавят около 300 нови членове, преживели мощно 
обръщение. Оттук започва вълната на „Голямото пробуждане” (1739–1740), коя-
то ще залее не само целия Кънектикът, но ще се разпростре и към Англия и 
Шотландия. С този значим период в историята на американската духовност е 
свързана прочутата проповед на Едуардс „Грешници в ръцете на Един гневен 
Бог”, произнесена през 1741 в Енфийлд (Кънектикът).

Духовното съживление в социалната сфера на колониална Америка създава благо-
приятна атмосфера за интензивно творчество. Четиридесетте години на ХVIII в. 
бележат началото на зрелия период във философско-теологичната дейност на 
Джонатан Едуардс. Тогава са написани фундаменталните му съчинения: Религиоз-
ните чувства (1746), Свобода на волята (1754), Естеството на истинската доб-
родетел и Относно целта на Бога да създаде света (1756), Християнската док-
трина за първородния грях (1758). По този начин Едуардс става основоположник 
на онези тенденции в американската философия и теология, които имат допирни 
точки с европейския рационализъм, но същевременно съхраняват най-положител-
ните аспекти на традиционния християнски консерватизъм. Едуардс е създател 
на естетическата теория за онтологичната красота на Бога, която ще има рев-
ностни защитници през ХХ в. както на Запад, така и на Изток в лицето на Ханс 
Урс фон Балтазар (1905–1988) и свещ. Павел Флоренски (1882–1937). 

Необходимо е да посочим и подчертано положителното отношение на Едуардс 
към постиженията на точните науки. Той изразява открито възторга си към 
научните теории на Исак Нютон (1643–1727) и други европейски учени през 
ХVII–ХVIII в. Самият Едуардс има изследвания в областта на философията на 
природата, биологията и физиката. Неговото доверие към науката обаче води до 
драматични последствия в личния му живот. Като президент на Принстън (Ню 
Джърси), той се подлага доброволно на ваксиниране срещу вариола в опитите да 
бъде преодоляна избухналата епидемия в околността. Крехкото му здраве обаче 
не може да понесе изкуственото заразяване и той умира на 22 март 1758 г.

Божията	суверенност

Доктрината на Джонатан Едуардс за Божията суверенност не е негово ори-
гинално откритие. Тя е характерна както за юдейската, така и за христи-
янската вяра. Библейската концепция за Божията суверенност се изразява в 
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абсолютното признание за Бога като „Притежател”, „Владетел” и „Управител” 
на всичко във видимия и невидим свят. За евреите Бог е адон (= „Господар”), а 
за християните – кириос и деспотес („Господар”, „Владетел”, „Повелител”). Бо-
жията суверенност се изразява в идеята за сътворението, богооткровението, 
изкуплението и разпространяването на християнската вяра в света на езич-
ниците. Към тези аспекти Калвин прибавя с особен апломб и концепцията за 
„предопределението”3, на която и самият Едуардс отначало не е никак чужд, 
макар да я изразява в по-мека форма.

Патристичната литература, въпреки по-осезаемите акценти върху учението за 
Логоса, отделя подобаващо място и на възгледа за Божията суверенност. Св. 
Григорий от Ниса подчертава, че Бог „пребъдва по-високо не само от човешко-
то, но и от ангелското и от всякакво друго постижение”4. Можем да заключим, 
че концепцията за абсолютната суверенност на Бога е била съхранявана в 
християнската теология през всички периоди от историята на православната 
догматика. Дори в случаите, когато на преден план са излизали някои злобо-
дневни проблеми, предизвикани от еретически учители, доктрината за Божията 
суверенност не е била забравяна или пренебрегвана.

В подкрепа на горната теза можем да посочим един факт, който има тясна 
връзка с философската теология на Джонатан Едуардс. Известно е, че реформа-
торите Мартин Лутер (1483–1546) и Улрих Цвингли (1484–1531) не се занимават 
специално с изясняване учението за Св. Троица, пръскайки много излишни усилия 
в критика срещу римокатолицизма.5 Жан Калвин (1509–1564) също отначало пре-
небрегва важността на тази доктрина, следвайки субективно-апологетичната 
насоченост на реформаторското движение в Западна Европа. В първото издание 
на неговите Основи на християнската религия (1536) той почти пропуска раз-
глеждането , споменавайки само два пъти термина Sacra Trinitas (= Св. Троица). 
Обвинен от своите идейни противници в арианство обаче, Калвин осъзнава, че 
нито един сериозен християнски теолог няма право да отбягва учението за 
Триединния Бог. В следващите издания на Основите той посвещава достойно 
място на доктрината за Св. Троица и си спечелва името на един от най-рев-
ностните  защитници през първата половина на ХVI в.

Калвин пръв сред протестантските теолози формулира възгледа за Св. Троица 
като Бог, притежаващ „една проста същност”, изразена чрез „три Лица или 
Ипостаси”.6 Видно е, че такова учение за Бога отвежда към първоизворите на 
православното учение, доведено до неговото съвършенство от кападокийците. 
Калвин признава, че само ако е изразена по този начин, християнската исти-
на за Св. Троица може да бъде представена „ясно и чисто”.7 Учението за Бога 

3 Калвин дефинира библейската концепция за предопределението и като „неоценимия плод на утехата” 
(Instit. III.24.4).
4 Greg. Nyss. Cant. 3. Сходна е концепцията, която откриваме и у други св. отци като Атанасий Велики, Васи-
лий Велики и др.
5 George, T. Theology of the Reformers (Leicester: Apollos, 1988), p. 199. 
6 Calvin, Instit., 1.13.20. 
7 Ibid., 1.13.3.
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като троичен е важно, защото само един солидно (библейски и патристично) 
обоснован възглед за Св. Троица може да подсигури непоклатимо свидетелство 
за божествеността на Иисус Христос. Калвин е убеден, че учението за Хрис-
товото спасително дело би било невъзможно, ако Христос не е Бог. Именно 
сотериологическото учение на Църквата е едно от най-ценните свидетелства 
за суверенната мощ на Бога, тъй като един от централните аспекти на този 
възглед е суверенното право на Бога да подсигури изкупление и спасение. В този 
аспект Калвин черпи несъмнено вдъхновение от тринитарната сотериология 
на св. Атанасий Велики, към когото изпитва особена почит.8 Интересът на же-
невския реформатор към патристичните извори е значително по-подчертан в 
сравнение с Лутер и Цвингли.

Теологичният	детерминизъм	на	Джонатан	Едуардс

Едуардс доразвива ортодоксалния възглед на Калвин за Божията суверенност. 
Този възглед обаче е изложен с теологично-философски аргументи и е един от 
централните аспекти на учението за теологичния детерминизъм в системата 
на Едуардс. Този възглед е разглеждан в една или друга степен в повечето фун-
даментални съчинения на американския философ. Учението за Божията суверен-
ност обаче е анализирано най-пълно и последователно в непубликуваното Есе за 
Св. Троица (Аn Unpublished Essay on the Trinity), което, за съжаление, е едно от 
най-слабо изследваните философско-богословски съчинения на Джонатан Еду-
ардс.9 В него авторът посочва, че само Бог може „със съвършена яснота, пъл-
нота и сила” да разбере Себе Си и да съзерцава „Собствената Си същност”. 
Прави впечатление, че Едуардс си служи с познатата традиционна категория 
„същност”, или усиа, която се разглежда толкова често в съчиненията на ран-
ните църковни отци и писатели.10 За разлика обаче от подчертаната предпаз-
ливост на църковните автори по отношение на тази категория, за която се 
говори преди всичко апофатично, Едуардс прави опит да изясни как трябва да се 
разбира усиа в американския теологичен контекст. Според философа най-напред 
не може да има никаква разлика между идеята на Бога за Себе Си и самата Не-
гова същност. Това несъмнено поставя разграничителна линия между Божията 
идея за Себе Си и човешката представа за Бога. Такова уточнение е особено 
удачно за американския теологичен контекст, който още в епохата на Едуардс 
показва белезите на многопластов плурализъм и релативизъм в християнската 
теология. При първия случай, когато става дума за идеята на Бога за Себе Си, 
е налице абсолютна идентичност, докато при втория случай всяка човешка идея 
за Бога представлява едно бледо и несъвършено „подобие” на оригинала. Човек – 
посочва Едуардс – може да има в най-добрия случай адекватна идея за самия себе 
си, но не и за Бога. Само Бог притежава съвършена, пълна и неопровержима идея 
за Своята същност. На второ място, Едуардс подчертава, че у Бога „няма раз-
лика между същност и действие”, т.е. същността и действието в живота на 

8 Вж. Св. Атанасий, Пасх. посл., 8 (Calvin, Instit., 2.6.1 ff.; 4.8.16; 4.9.13).
9 Edwards, J. Treatise on Grace and Other Posthumously Published Writings. Ed. P. Helm (Cambridge: J. Clarke & 
Co, 1971).
10 Вж. Лосский, В. Очерк мистического богословия Восточной церкви. Догматическое богословие (Москва, 
1991), 210-215.
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Бога са напълно идентични. С тази концепция Едуардс внася особено подчертан 
динамизъм във философското разбиране за Бога. В това отношение той несъм-
нено стъпва върху Калвиновата теология, според която християнинът придобива 
знание за Триединния Бог, бидейки просветлен чрез Св. Дух, посредством двата 
динамични аспекта на Божията дейност: сътворението и изкуплението.11 

Динамиката, както посочва Едуардс, се корени в новозаветното учение за Бога 
като „любов” (вж. Иоан. 3:35-36; 14:31; 15:9; I Иоан. 4:8, 16). Едуардс се докосва 
до този динамичен аспект на учението за Бога и на други места, но бегло. В 
Есе за Св. Троица обаче Едуардс отделя по-специално място на фундаментална-
та роля на любовта в Божията същност и дейност. Божията усиа всъщност е 
агапе – твърдение, което приближава Джонатан Едуардс повече до св. Атанасий 
и кападокийците, отколкото до ев. Иоан. Нещо повече, Божията усиа е агапе, 
изразяваща се в „чист акт и съвършена енергия”.12 Би било твърде смело да се 
опитаме да видим тук влияние на по-късните византийски теолози, според кои-
то Бог става познаваем благодарение на „енергиите”, които излъчва Неговата 
усиа. Във всеки случай обаче Едуардс издига този принцип като фундаментален 
за своето учение за Св. Троица, който произтича от неговата гносеология. „Би-
тие” и „съзнание” са идентични във философията на Едуардс. Ето защо, за да се 
схване битието, е необходимо то да се изразява в „съответно съществуване”.13

Божието съществуване е ярко изразено в сътворението. Живите твари за Еду-
ардс са „сенки” и „образи” на Твореца-Бог. Бог е „Главата” на един организъм, 
съставен от „системата на тварите”, от която в тях се влива жизнена сила и 
енергия.14 Този холистичен възглед за творението като че ли граничи с пантеис-
тичната система на Спиноза или Лок. Едуардс счита, че Бог представлява един-
ствената реална субстанция на видимите неща. Но „пантеистичната” близост 
между американския и европейските философи е само привидна, защото Едуардс 
не отъждествява Твореца и творението по тяхната „същност”, а ги разглежда 
в определена причинно-следствена зависимост. Бог оставя вечно валиден отпе-
чатък върху творението, но то не е тъждествено с Него. Например Божията 
правда и святост са метафизичната причина разумните твари да се отнасят 
към Него със страхопочитание и да се стремят към уподобяване. Следователно 
фундаменталният смисъл на Неговите дела в сферата на материалния свят се 
изразява в пораждането на почит у разумните твари, които постъпват според 
притегателната сила на Неговата свята личност.15 Пред тварите стои една 
есхатологична цел за изпълнение – да се завърнат при своя Творец, Източника 
на своя материален и духовен живот. Като резултат от постигането на тази 
цел те ще наследят есхатологично съществуване на „любов и блаженство”.16 
Метафизичната предпоставка за такова очакване е ипостасната особеност на 

11 Calvin, Instit., bks. II-IV.
12 Edwards, J. “Treatise on Grace and Other Posthumously Publ. Writings” (Cambridge: J. Clarke & Co, 1971), p. 99 
f., 110 f.
13 Edwards, J. “Miscellany 45”, Coll. Works, v. 6, p. 363.
14 Id., “End of Creation”, Coll. Works, v. 8, p. 451.
15 Ibid., p. 422.
16 „Miscellany 3”, Coll. Works, v. 13, p. 199.
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Третото Лице на Св. Троица – Св. Дух, Който е „Божията любов и радост, Божи-
ята красота и блаженство”. Именно чрез Него може да се реализира вечното 
„общение с Бога”.17 

Едуардс дава онтологическо обяснение за есхатологичната цел на тварите да 
постигнат красота, любов, радост и блаженство чрез Св. Дух. Бог е и трябва да 
бъде прославен чрез факта на сътворението. Но Божията слава трябва да бъде 
дефинирана като „еманацията и истинския външен израз на Божията вътрешна 
слава и пълнота”.18 От една страна, Бог се прославя, изявявайки Своите „съвър-
шени атрибути, за да произведе съответното следствие” извън Своята същ-
ност. От друга страна обаче, посредством акта на сътворението Бог предава 
„безкрайната Си пълнота” на тварите, които неизбежно откликват с преклоне-
ние, любов и радост в Бога. Следователно, заключава Едуардс, Божията слава е 
комуникативна; тя не е студено-трансцендентна реалия, непреодолимо отдале-
чена от света на тварите. Божията слава доброволно се иманентизира, за да 
им донесе радост, задоволство и блаженство в реален и есхатологичен смисъл.

На второ място, Едуардс разгръща концепцията си за Божието съществуване 
като трансцендентно-иманентна тенденция в изкуплението. Американският фи-
лософ има намерение да завърши своята теологична трилогия – наред с Истин-
ската добродетел и Целта на сътворението – с фундаментално изследване за 
Историята на изкупителното дело (History of the Work of Redemption), но преж-
девременната му смърт осуетява увенчаването на този проект. За Едуардс 
обаче историята на изкуплението е „summum и ultimum на всички божествени 
дейности и постановления”.19 Тя е целенасочена изява на вътрешната Божия 
слава към човечеството, поради което Едуардс счита, че този трансцендентно-
иманентен акт заслужава особено внимание през всички периоди на човешката 
история „от грехопадението до края на света”. Затова Едуардс, макар и да не 
осъществява проекта си за теологично-философско изследване на проблема, под-
готвя и изнася серия от проповеди за „изкуплението”.

В непубликуваното си Есе за Св. Троица Едуардс представя метафизичния фун-
дамент на „изкуплението”.20 Това е „Божият Син”, Който е „образ на невидимия 
Бог” (II Кор. 4:4) и „Божията слава и лице” (срв. Изх. 33:18 и сл.; Евр. 1:3). Следова-
телно американският философ предоставя такъв тип христология, която се ко-
рени в библейско-патристичното разбиране за метафизичния образ на Христос. 
За Едуардс, както и за св. Атанасий и кападокийците, Божият Син е видимият 
Изразител на Божията усиа. Но Той се намира в постоянна и неразривна метафи-
зична връзка с Отец и Св. Дух. Ето защо сотериологията на Джонатан Едуардс 
е разгледана през призмата на тринитарния възглед за Бога.21 Божият Син е 
Изкупителят, Който предлага Себе Си и плаща несравнима цена за грешниците. 

17 „An Unpublished Essay on the Trinity”, p. 4 ff.
18 „End of Creation”, Coll. Works, v. 8, p. 527.
19 Edwards, J. Coll. Works, v. 16, p. 728.
20 „An Unpublished Essay on the Trinity”, p. 1 ff.
21 Ibid., p. 7.
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Отец и Св. Дух обаче също участват активно в изкупителния процес. Отец 
определя и изпраща Изкупителя, като приема определената цена и дава обеща-
ното изкупление. Св. Дух пък незабавно изпраща на човеците гарантираното 
изкупление, приемайки ролята на „сумата на изкуплението” (срв. Гал. 3:13-14). Лю-
бовта на Св. Дух слага печата на Божията любов върху дара на изкуплението.

В Есето за Св. Троица изпъква една характерна особеност във философската 
теология на Джонатан Едуардс. Тук той показва, че се интересува преди всичко 
от обективния аспект на изкуплението като комплексно действие на Св. Троица. 
Както е известно, калвинизмът и пуританската теология имат склонност да 
придават на изкуплението твърде субективистични нюанси. Калвин предпочита 
да свързва изкуплението преди всичко със земния живот и смърт на Христос.22 
Пуританските теолози пък сочат, че изкупителното дело на Христос е пред-
назначено за отделната личност, с което унищожават еклесиологичния възглед 
за благодатните резултати, касаещи Църквата като цяло. Едуардс надхвърля 
пуританските тежнения към индивидуализъм именно на базата на тринитарна-
та интерпретация на изкуплението. Изкуплението според него е плод на плана и 
дейността на Трите Ипостаси на Св. Троица, което изключва всякаква възмож-
ност за субективистични аспекти на сотериологията.

Реинтерпретация	на	Калвиновия	възглед	за	Св.	Троица

Едуардс възприема Калвиновия възглед, че Божията дейност се разкрива изцяло 
в процесите на сътворението и изкуплението, но го адаптира към духовните 
потребности на своето време и култура. Американският философ несъмнено 
възприема и характерната за Калвин категория „Божия слава”. Един внимателен 
анализ обаче ще ни убеди в извода, че Едуардс е един оригинален тълкувател на 
Калвиновата теология, какъвто европейската религиозна мисъл не познава през 
ХVIII в.

Калвин счита, че сътвореният свят е уникалният „ослепителен театър” на 
Божията слава, на чиято сцена се явяват безброй свидетели на Божията мощ 
и величие, които той обрисува като „горящи лампи”.23 Човечеството също е 
важна част на тази огромна аудитория, която съзерцава Божията слава. Но на-
блюдавайки красотата и хармонията на природата, човек не може да достигне 
до пълна представа и знание за Божията слава, без да бъде „просветлен от въ-
трешното богооткровение на вярата”. В това отношение Калвин се различава 
от Аристотел и св. Тома от Аквино, според които до мисълта за Бога може да 
се достигне по рационален път посредством творението и Бог да бъде обявен 
като Първопричината на всичко. Калвин е убеден, че човешкият разум не може 
да проникне в Божиите тайни „само чрез природата”.24 Вярващият човек няма 
нужда от „естествена теология”, а от „теология за природата”, която да му 

22 Calvin. Instit., 2.16.5.
23 Ibid., 1.5.14.
24 Torrance, D. W. & T. F. Torrance (eds.), Calvin’s New Testament Commentaries in 12 volumes (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1959-1970), v. 7, p. 119.
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предостави правилен възглед за Бога като Творец. Според Калвин такава „тео-
логия за природата” може да бъде конструирана единствено на базата на онова, 
което е казано за Бога в Св. писание (вж. Ефес. 3:9).25 

Едуардс също се позовава на пасажи в Св. писание, когато представя възгледа 
си за Св. Троица. За разлика от Калвин обаче, който често се изказва твърде 
рязко за католическите тълкуватели на Библията, Едуардс се отнася с почит 
към църковните отци и писатели. Той напълно споделя ортодоксалния възглед, че 
пълна представа за учението за Св. Троица може да бъде придобита само в една 
доктрина, която произлиза от Новия завет и казаното от древните църковни 
светии. Едуардс си служи с категорията ойкономиа („домостроителство”) на 
Ипостасите на Св. Троица26 – категория, известна в традиционната теология 
още от времето на св. Ириней Лионски (II в.). По този начин Едуардс се изявява 
не само като достоен продължител на ортодоксалния тринитарен възглед за 
Бога, но демонстрира категорично, че монархианските тенденции, промъкнали 
се в американската теология по-късно, са чужди на автентичната библейско-
патристична традиция.

Едуардс реинтерпретира и Калвиновата сотериология през призмата на трини-
тарната ойкономиа. Това неминуемо се отразява и на антропологията на амери-
канския философ. Поради прекомерното ретуширане последствията от грехопа-
дението Калвин изповядва твърде негативистичен възглед за човека. В неговите 
очи човек е просто „червей, дълъг 5 стъпки”27, който дори не е достоен да бъде 
поставен в категорията на „червеите, въшките, бълхите и паразитите”.28 В 
своя песимистичен възглед за човешката природа Калвин се различава от опти-
мистичната антропология на патристичните автори, базирайки се преди всичко 
на някои от критичните твърдения за духовната слепота в посланията на ап. 
Павел.29 Ето защо според Калвин „първородният грях” е „наследствена поквара” 
на човешката душа, която неминуемо предизвиква „Божия гняв”.30 Калвин насто-
ява, че човек трябва да осъзнае и изповяда своята духовна нищета, преди да 
започне благотворното въздействие на Христовото изкупление.

Джонатан Едуардс значително смекчава суровия калвинистки възглед за човеш-
ката участ след грехопадението. Макар че се опира на Калвиновия възглед за 
необходимостта човек да признае безпомощното си духовно състояние поради 
влиянието на първородния грях, Едуардс не възприема негативизма в антропо-
логията на женевския реформатор. Според американския философ на човека са 
дадени „действително благородни и отлични качества” от Бога, които не са 
унищожени или изгубени при грехопадението.31 Човек притежава интелектуални 

25 Ibid., v. 11, p. 162.
26 „An Unpublished Essay on the Trinity”, p. 6.
27 Calvin. Instit., 1.5.4.
28 Вж. Cairns, D. The Image of God in Man (London: SCM Press, 1953), p. 139.
29 Вж. напр. Римл. 1:20-25 (Instit., 1.5.1,13; 1.18.2; 4.10.24 et al.).
30 Instit., 2.1.8.
31 Edwards, J. „Man’s Natural Blindness in the Things of Religion” in The Works of Jonathan Edwards, v. 2 (London: 
The Banner of Truth Trust, 1974), p. 247.
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и духовни способности да преценява собственото си състояние в религиозната 
сфера, като отчита своите минуси и необходимост от поправление. Едуардс не 
омаловажава дефективното състояние на човека след грехопадението, което 
го е довело до „непознаване на Бога и Христос”32, т.е. до опасно духовно осле-
пяване. Но философът, следвайки Павловата теза, че „естественият човек” е 
изгубил възможността да съхрани правилна представа за Бога и общуването 
с Него (вж. Римл. 1:20-25), все пак има шанс да коригира своето трагично със-
тояние. Особено ценен аспект в антропологията на Едуардс е концепцията за 
„програмирана дейност” в живота на „естествения човек”, при която човек 
трябва да изиграе своята роля в сотериологичния процес. Тъкмо тук Едуардс 
радикално напуска руслото на класическия калвинизъм, според който човек няма 
абсолютно никакво участие в спасението поради тоталната си духовна нище-
та. Разбира се, Едуардс неведнъж подчертава ролята на Св. Дух в изкуплението 
(наред с другите Две Ипостаси на Св. Троица), но „естественият човек” може 
и трябва да стигне до убеждението на своята „греховност и окаяност”. Той 
трябва да осъзнае нуждата от Посредник, Който ще се намеси едва след като 
бъде призната греховността и окаяността.33 Тук Едуардс се базира на онзи оп-
тимистичен обрат в Послание до Римляни 7:24-25, където ап. Павел сочи Иисус 
Христос като Изкупител от „осъждането на закона”. Но американският философ 
предлага една модернистична интерпретация на този оптимистичен изход. Еду-
ардс доразвива Павловата теза в сотериологична „програма”, изразена в три 
последователни стъпки:

Първо, осъзнавайки своята греховност и окаяност, „естественият човек” тряб-
ва да достигне до духовно смирение. Подобно на Божия народ по времето на 
Моисей, той трябва да премине през „пустинята” на своята духовна недоста-
тъчност, признавайки нуждата от ръководство на Св. Дух в сотериологичния 
процес.

Второ, „естественият човек” трябва доброволно да се откъсне от тежненията 
на греха със своето сърце, което от състояние на омраза към греха се изпълва 
с желание за обновяване на своята духовна природа.

Третата стъпка води към „прегръщане на Христос и доверяване в Него като 
Спасител от греха”. Едва тогава Бог отваря „вратата на надеждата”, христи-
янинът влиза през нея и се докосва до Божията слава.34 Бог бива удовлетворен, 
защото Христос вече е пострадал заради грешника от Божия гняв и между Бога 
и човешката душа потичат благодатните струи на Божия мир, иницииран и пре-
доставен от Св. Троица.

Видно е, че европейската форма на калвинизма е осезаемо смекчена и насите-
на с редица хуманни аспекти. Грешникът в теологично-философската система 
на Едуардс не е безволева пионка, която трябва да очаква безропотно хода на 

32 „Sermon on Acts 16:29, 30”, Ibid., p. 817.
33 „Sermon on Hosea 5:15”, Ibid., p. 836.
34 Ibid., p. 840.
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своето предопределение за вечна погибел или спасение. Американският философ 
търси баланс между крайностите в антиномията на Божията благодат – човеш-
ка воля, предлагайки такова решение, което не унижава човешкото достойнство 
и не принизява величието на Триединния Бог.

Джон	Лок	и	Джонатан	Едуардс	за	религиозния	опит	на	
човека

Решителното отдалечаване на Едуардс от класическия калвинизъм се дължи до 
голяма степен на предпочитанието му към философските постановки на Джон 
Лок за религиозния опит. Известно е огромното влияние на Лок в сферата на 
философията, социологията и политиката в североамериканските колонии на Ве-
ликобритания. В случая с Джонатан Едуардс обаче влиянието на Лок е допуснато 
поради личния интерес на американския философ към него. Още като 14-годишен 
юноша Едуардс се запознава с Опит върху човешкия разум. Едуардс е впечатлен 
от огромното значение, което Лок отдава на жизнения опит в гносеологиче-
ския процес. Централна роля в религиозната философия на Едуардс ще играе 
предпоставката, че идеите – включително и религиозните – се пораждат под 
въздействието на сетивата и чувствата, не само като плод на абстрактното 
мислене. Това поставя религиозния опит на човека като естествена среда, в 
която той може да анализира своето поведение и мисъл и да търси (а не да чака 
пасивно!) връзка с Бога. Лок несъмнено насърчава Едуардс за неговата теория, 
че в сотериологическия процес е нужна и инициатива от страна на човека, 
който трябва да осъзнае греховното си състояние, да се обърне към Христос 
със сърцето си, за да отвори „пространство” за въздействащата Божия благо-
дат. Това теологично и философско прозрение, както посочихме, ще задейства 
като мощен двигател онова американско социално-религиозно явление, което 
ще остане в историята с неподражаемото определение Голямото пробуждане. 
Водачите и следовниците му изразходват много силни емоции и вземат решения, 
които ще имат дълбоки морални и социални последици за поколенията, формирай-
ки специфичен североамерикански етос. Един век по късно Ралф Уолдо Емерсън 
(1803–1882) ще обобщи американската визия за човека като „последователност, 
постепенно формиране; принцип на избор, събиращ онова, което му прилича, къ-
дето и да отиде”.35

Влиянието на Лок обаче не бива да се абсолютизира. Джонатан Едуардс проявява 
и тук уникалния си философски усет за мярка и адекватност в своето мисле-
не. Британският мислител не може да бъде изцяло „натурализиран” в Америка! 
Едуардс не възприема всички аспекти на Локовата сетивна психология в своя-
та теологично-философска система. Неговата гносеология е по-усложнена и по-
адекватна за нуждите на християнската теология, особено в едно формиращо 
се общество, каквото е американското. Едуардс разбира отлично, че знанието 
за истината не във всички случаи може да бъде постигнато по сетивен път. 
Ето защо той прави отчетливо разграничение между знанието, постигнато „с 

35 Емерсън, Р. У. Самоувереност (С., Кибеа, 2002), с. 47.
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главата”, и знанието, усвоено „със сърцето”.36 При първия случай човек извършва 
само „ментално четене” на знаците на нещата, следователно тук се постига 
индиректно знание за тях. Знанието, усвоено със сърцето обаче, дава възмож-
ност за интимно докосване до същността на нещата, защото разумът има 
директен достъп до нея посредством „съзерцание”, а не посредством логически 
разсъждения.

В религиозната сфера – както по отношение на онтологията, така и по отноше-
ние на сотериологията, сетивно-психологическата система на Джон Лок е абсо-
лютно неприложима. Само духовните дирения „на сърцето” могат да установят 
знанието за онтологическата „красота и грозота”, например, когато става 
дума за „състоянието на греховност”. Също така „сърцето” вижда духовните 
критерии, според които знанието за нещата ги представя като „приятни или 
неприятни” не в сетивния, а в духовно-естетическия смисъл. Едва след като е 
направил първата крачка към Бога, при която „естественият човек” осъзнава 
своята „греховност и окаяност”, търсещият знание „със сърцето” ще изпита 
„отвращение и удовлетворение”. Грехът изпъква със смазващата си духовна 
грозота, но осъзналият това се изпълва със задоволство и съгласие с условията, 
поставени в спасителния план на Св. Троица.

Едуардс посочва и онзи философско-теологичен жанр, който единствено съот-
ветства на магическия заряд на неговата мисловна система. „Знанието, по-
стигнато със сърцето” може според Едуардс да бъде заложено и предадено 
преди всичко посредством християнската проповед. По този начин то достига 
до сърцата на слушателите директно и ги подбужда към желание да преживеят 
трите основни стъпки на помирение с Бога. Тази Златоустова теза заслужава 
сериозно внимание. Тук не става дума за психологично въздействие на слушате-
лите посредством прийомите на реторичното изкуство. Християнската пропо-
вед, когато е наситена с богооткровено теологично съдържание, хвърля в сър-
цата на слушателите реални семена на спасителното слово. Самият Едуардс е 
автор на класически образци на такива проповеди, които разтърсват из основи 
младото американско общество през първата половина на ХVIII в. Не случайно 
Голямото пробуждане в Америка е свързано с дейността на уникални проповед-
ници като Джордж Уитфийлд (1714–1770), който е близък съратник на Едуардс. 
Такива мислители проповедници слагат траен отпечатък върху последвалото 
развитие на североамериканската философия и теология, обособявайки тяхната 
специфичност. Трябва да уточним обаче, че Едуардс и Уитфийлд се дистанцират 
от прекомерно емоционалната проповед като форма, изместваща постепенно 
акцента на теологично-философското съдържание. Така още по времето на Го-
лямото пробуждане се забелязват две основни тенденции в американското про-
повядване – теологично-съдържателна и повърхностно-емоционална. Едуардс и 
Уитфийлд категорично застават срещу втората разновидност на проповедта. 
В своя трактат за Религиозните чувства (Religious Affections) Едуардс определя 
чисто емоционалните уклони в проповедническата дейност като болестни тен-

36 Edwards, J. „Ideas, Sense of the Heart, Spiritual Knowledge or Conviction, Faith” in Harvard Theological Review 
(April 1948), p. 135.
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денции на Съживлението. Здравословни са само онези теологично-философски 
концепции, заложени в проповедта, които довеждат до цялостна метанойа, т.е. 
промяна на мисленето и ценностната система на човека, при което той осъз-
нава окаяното си положение като противник на Бога.

Джонатан Едуардс предупреждава в Религиозните чувства, че наред с „истин-
ските”, има и „фалшиви чувства” в религиозния опит. Въобще – според Едуардс – 
наличието на прекомерна емоционалност у даден религиозен човек или група от 
хора не е гаранция за истинска религиозност. Това предупреждение на бащата 
на американския протестантизъм има особена тежест в нашата епоха, когато 
е видно, че много американски проповедници и мисионери включват в теологич-
ния си инструментариум преди всичко емоционалния аспект на християнството. 
Сякаш днес мнозина са забравили категоричния принцип на Джонатан Едуардс, че 
„чувствата” не са мерило за истинска религиозност, защото „правилният път 
... е да се идентифицират чувствата, одобрявайки едни и отхвърляйки други”.37

37 „Religious Affections”, 1.3.1.
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Матю	Симърсън	Гомес

дева	мария	в	диалога	меЖдУ	

англикани	и	католици

Благословената Дева Мария, макар и почитана като майка на Господ Иисус Хрис-
тос както от Англиканската, така и от Католическата традиция, е обект на 
различни интерпретации и дори богословски спорове между двете общности. 
Една от целите на икуменическия диалог между англикани и католици трябва 
да бъде разрешаването на тези несъгласия по начин, който взима под внимание 
фундаменталното богословие за Дева Мария и традиционното благочестие на 
двете общности и който да позволи разбирателството между англикани и ка-
толици (поне по въпроса за мариологията). Само след постигането на такова 
разбирателство може да има надежда Католическата църква и Англиканската 
общност да встъпят в пълно общение. 

Първото, което трябва да се има предвид, е, че не съществува една-единстве-
на „англиканска мариология”. Англиканизмът никога не е догматизирал някоя от 
доктрините за Дева Мария, а доктриналните различия в англиканството по 
отношение на мариологията са не по-малки, отколкото по отношение на литур-
гията. Затова е по-правилно да се говори за множество англикански мариологии, 
които отразяват разликите в богословието и в богословските мнения по отно-
шение на Дева Мария. В по-широк смисъл може да се говори за съществуването 
на „протестантски” и „католически” англикански мариологии. Тези термини по 
необходимост са твърде широки и покриват голям спектър от евангелистки, 
реформаторски и други течения, свързани с Ниската църква на англиканството, 
от една страна, и възгледи, споделяни от Широката църква, Високата църква и 
Англо-католиците, от друга. Но тези обобщения са полезни, тъй като маркират 
най-общите разделения в отношението към Дева Мария в рамките на Англикан-
ската общност. 

В рамките на „по-протестантските” мариологии в „протестантския лагер” на 
англиканството съществува голямо разнообразие от възгледи и мнения за мяс-
тото на Дева Мария в християнското благочестие. Протестантската теология 
за Дева Мария (какво в рамките на англиканството, така и извън него) може 
да бъде сравнително точно характеризирана като доминирана от мълчанието.1 
Вероятно заради традиционното отхвърляне на това, което се приема за чис-
то „католическо” почитание или като неловък израз на характерния за про-
тестантството (особено сред реформаторските протестанти) акцент върху 
христоцентризма (без това да е задължително негативна оценка), Христовата 

1 Tim Perry, Mary for Evangelicals: Toward an Understanding of the Mother of Our Lord (Downers Grove: Intervarsity 
Press, 2006), 14; Keith G. Riglin, „The saints’ everlasting rest – the Reformed position” in Mary for Earth and Heaven: 
Essays on Mary and Ecumenism, eds. William McLoughlin, Jill Pinnock (Herefordshire: Gracewing, 2002), 62.
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Майка е обект на сравнително малко внимание в протестантската богословска 
мисъл. Това характерно мълчание е особено забележимо в евангелистката тра-
диция на протестантството. Но както и по отношение на други богословски 
области, евангелисткото богословие за Дева Мария днес преживява истински 
„ренесанс”, а интересът на евангелистките протестанти към критичен раз-
мисъл върху богословието за Дева Мария видимо нараства.2 Опитите да бъде 
конструирано специфично „евангелистко богословие за Дева Мария” като този, 
направен наскоро от евангелисткия англикански богослов Тим Пери, поставят 
доктрините за Дева Мария в историческия контекст на развитието на запад-
ноевропейската мисъл и в традиционните категории на евангелисткото бо-
гословие. Пери акцентира върху значението на Дева Мария за Въплъщението, 
раждането на Христос и Неговото непорочно зачатие като начало на живота 
на Църквата; върху богословието на нейната личност, мястото  в Спасителния 
Божествен план и нейната святост; както и върху нейната роля в живота на 
вярващия и на Църквата и в призоваването на нейното посредничество.3 Според 
Пери титлата  Theotokos говори най-добре за нейната роля в Спасението и е 
същинската основа за цялата мариология. Ако Мария не е Богородица, тогава 
хората нямат да бъдат спасени. Преклонението на евангелистите пред Мария 
се основава върху нейното Божествено майчинство, активното  участие в 
раждането за света на Въплътения Бог и нейната майчинска природа. Мария е 
пример за всички християни, мъже и жени, който трябва да бъде следван. Ма-
рия отговаря с вяра на Божия призив и се превръща в следовник, въздигнат от 
Божията благодат за изпълнението на Неговия план. По този начин Мария се 
превръща в образец на Църквата, първото човешко същество, което съзнателно 
взима участие в спасението на света в Христа4. 

Но в рамките на реформаторската традиция Мария често продължава да бъде 
пренебрегвана и в постреформаторската епоха въпреки почитта, която Кал-
вин – един от родоначалниците на реформаторското богословие, изпитва към 
Блажената Дева.5 Същевременно обаче Калвин настоява, че католическото бо-
гословие я е превърнало в идол, и решително отхвърля нейното призоваване и 
надеждата за нейното посредничество. Той дори изказва опасения към нейната 
титла „Богородица”.6 За тези англикани, които твърдо се придържат към тра-
дицията на реформаторското богословие, ролята на Дева Мария в живота на 
християнската общност може да се обобщи в два основни акцента: 1) като един 
от светците, починали във вяра, които ще бъдат въздигнати отново във и чрез 
Христос7; 2) като жена, чието просто и изпълнено с вяра смирение пред Божия-

2 Kiyoshi Seko, Mary in Protestant-Roman Catholic Dialogue: The Ecumenical Future of Marian Devotion (Rome: 
Pontifica Studiorum Universitas A S. Thoma AQ. In Urbe, 2006), 15.
3 Perry, Mary for Evangelicals, 267, 285, 296.
4 Лук. 1.26-38
5 Daniel L. Migliore, “Woman of Faith: Toward a Reformed Understanding of Mary” in Blessed One: Protestant 
Perspectives on Mary, eds. Beverly Gaventa, Cynthia Rigby (Louisville: Westminster John Knox Press, 2002), 117.
6 Gottfried Maron, “Mary in Protestant Theology,” in Concilium: Mary in the Churches, eds. Hans Küng, Jürgen 
Moltmann (Edinburgh: T&T Clark, 1983), 42.
7 Riglin, “The saints’ everlasting rest,” 70.
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та воля служи за пример на всички християни.8 Като един от светците, специ-
фиката на Мария е много малка, но като пример за вярно следване на Бог Мария 
е изключително важна. Изборът Мария да стане Божия майка е средството, 
чрез който извечният избор на Божия син навлиза в историята. По думите на 
презвитерианския теолог Даниел Милиоре „Мария е пример за християнска вяра 
и следовничество в нейното изпълнено с доверие послушание на Божието слово 
и в нейното свободно и доброволно изказано съгласие към Божията благодат”9. 
Всеки християнин ще направи добре, ако може да последва този пример. За ре-
форматорските християни Мария е най-съвършеният пример за подражание, а 
„преклонението” пред нея както в живота на индивидуалния християнин, така и 
в живота на Църквата, е израз на най-искрен стремеж да се живее по примера, 
даден от нея. 

„По-католическите” течения в англиканството отдават на Мария почит, близка 
до тази, на която тя се радва в римокатолическата традиция. В рамките на 
англокатолическия спектър това може да включва както честването на мно-
гобройните празници, посветени на Дева Мария, описани в Книгата за обща 
молитва (празниците в чест на Дева Мария, както и тези, посветени на други 
светци, често са пренебрегвани от по-протестантските течения в Англикан-
ската църква), така и лична отдаденост и участие в големи поклоннически 
събития, като годишното поклонничество към Нашата Дева от Уолшингъм. В 
този спектър се вписват и тези англикани, които изцяло приемат типично ка-
толическите богословски доктрини за Дева Мария като тези за непорочното 
зачатие, Успението, а и противоречивите (дори и сред самите католици) титли 
на Mediatrix и Co-Redemptrix.

Това обаче често води до преработването на тези богословски доктрини, така 
че те да запазят духа, ако не буквата на тези католически догми. В своята 
известна книга Мария за всички християни англиканският теолог Джон Маккуори 
представя тези традиционни католически доктрини в достъпна и приемлива и 
за некатолиците форма. Преосмисляйки доктрината за Непорочното зачатие 
отделно от тази за първородния грях, обяснявайки Успението не като тради-
ционна доктрина за Мария, а като обвързана с Христос, и осветлявайки тит-
лата Co-redemptorix като израз на ролята на Мария за спасението, тъй като 
тя е тази, която спомага за навлизането на Христос в историята – Маккуори 
разширява смисъла на тези доктрини и по този начин позволява те да бъдат 
приети и от тези, които отхвърлят традиционните основи за тях. Мненията 
като тези, защитавани от Маккуори, акцентират върху продължаващото дело 
на Мария в сонма на светците и в живота на Църквата – мнение, характерно за 
католицизма и споделяно от повечето католически англикани.

Римокатолическото разбиране за Дева Мария не се ограничава само до често 
цитираните догматически дефиниции за нейното непорочно зачатие и телесно 
успение. По-конкретно Вторият ватикански събор представлява важна поврат-

8 Migliore, “Woman of Faith,” 117.
9 Migliore, “Woman of Faith,” 124.
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на точка за римокатолическото богословие за Дева Мария. По време на Втория 
ватикански събор папа Павел VI за пръв път удостоява Мария с титлата Mater 
Ecclesiae, Майка на Църквата.10 Макар тази титла да се основава върху по-
стари католически догматични формулировки, тя открива нови хоризонти пред 
разбирането на ролята на Благословената Дева за живота на християнската 
общност. Член 63 на Lumen Gentium се позовава на св. Амвросий, който учи, че 
„Божията майка е образец на Църквата, в реда на вярата, любовта и съвърше-
ното единение с Христос”11. Църквата – не само като институция, но и като 
индивидуални членове, обръща взора си към Дева Мария, за да открие образец 
за живота във вяра, благочестие и единение с Христос – с други думи, образец 
за християнски живот. По този начин католиците продължават да защитават 
своите традиционни възгледи за Дева Мария, но те също така признават нейна-
та роля като майка и пример за всички християни в техния живот. 

Но вероятно най-голямата пречка пред помирението между англикани и католи-
ци по този въпрос представляват различните подходи на двете традиции към 
доктрините, свързани с нея. Освен думите за Дева Мария в Символа на вярата, 
изповядвани от всички англикани, не съществуват „официални” англикански док-
трини за Дева Мария, така че в англиканството всеки има свободата да под-
държа твърде широк диапазон от възгледи, без това да доведе до отпадане от 
общение с Катедрата в Кентърбъри. Така например, ако става дума дори и само 
за тези англикански църкви, които изобщо я честват, човек е възможно само в 
рамките на един ден да посети три различни англикански енории и да присъства 
на честването на Дева Мария, на Успението или заспиването на Благословената 
Дева и на Възнесението на Мария. За разлика от тях Римокатолическата църква 
е одобрила догматите за Непорочното зачатие и Успението на Мария – това 
са изрични вероизповедни формули, необходими за поддържането на общение 
с Римската катедра.12 Така възниква един двустранен фундаментален въпрос:  
1) кой има властта да догматизира доктрините за Дева Мария и 2) необходимо 
ли е въобще доктрините за Дева Мария да бъдат догматизирани? Според Ка-
толическата църква учителната власт е необходима за защитата на Божието 
откровение в Църквата.13 Следователно официалната дефиниция на един догмат 
е необходима, за да бъде защитено съдържанието на този догмат като част 
от съкровищницата на Божието откровение, а тъй като този догмат е свързан 
с обекта на Божието откровение – и със спасението в Иисус Христос. Власт-
та за догматизиране се държи от тези, които са упълномощени да защитават 
и съхраняват Евангелието в Църквата – епископите, които са наследници на 
апостолите. Официалното провъзгласяване на доктрините за Дева Мария като 
задължителни за християнската вяра е необходимо според епископите (в Като-

10 George Tavard, “Mary at Vatican II” in The Thousand Faces of the Virgin Mary (Collegeville: Liturgical Press, 1996), 
205.
11 Догматическа конституция Lumen Gentium, В: Втори Ватикански събор 1962-1965. Документи. Католическа 
Апостолическа екзархия. С. 2010 г. Превод Ирена Кръстева. с. 154.
12 Kari Børresen, “Mary in Catholic Theology” in Concilium: Mary in the Churches, eds. Hans Küng, Jürgen Moltmann 
(Edinburgh: T&T Clark, 1983), 51-52.
13 Charles Morerod, “The question of the authority of the recent Marian dogmas,” in Studying Mary: Reflections on 
the Virgin Mary in Anglican and Roman Catholic Theology and Devotion: The ARCIC Working Papers eds. Adelbert 
Deneaux, Nicholas Sagovsky (London: T&T Clark, 2008), 210.
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лическата църква), за да бъде защитено спасителното дело на Христос. Тогава 
възниква въпросът дали доктрините за Непорочното зачатие и за телесното 
Успение наистина са вътрешно задължителни за християнската вяра. Този въп-
рос – доколко тези доктрини са вътрешно задължителни за християнската вяра 
– се явява всъщност и най-голямата богословска пречка пред съгласието в об-
ластта на мариологията между англикани и католици.

През всички тези разнообразни мнения за Дева Мария се прокрадва една свърз-
ваща нишка – еклесиологичното измерение на Благословената Дева. Независимо 
от различните възгледи за Успението или за почитането на Девата никой не 
отрича, че тя е Майка, или ако може така да се каже – образец на Църквата. 
Всички християни приемат, че Мария е единственият и най-съвършен пример за 
вярата в Бога и за живота в Христос. Този еклесиологичен акцент14 върху разби-
рането за ролята на Благословената Дева дава възможност за разбирателство 
по този въпрос между Англиканската общност и Римокатолическата църква. Не 
съществуват фундаментални разногласия по това разбиране, макар и да има 
разлики в акцентите. В англиканството съществува тенденцията Мария да 
бъде мислена като Майка на Църквата в минало време. Миналите дела на Мария, 
приемането на Божия избор, животът  в единство с Христос я превръщат в 
първия следовник и пример за християнски живот. Докато за католиците (което 
е валидно и за англо-католиците и в по-малка степен – за последователите на 
Високата църква в англиканизма) майчинството на Мария спрямо Църквата е 
настояща реалност, част от нейното уникално служение сред светците.15 За-
ради телесното Успение на Мария католиците виждат Мария като постоянно 
живееща в Божията слава, а делата  продължават и днес16. Въпреки различните 
акценти това, че Мария е първият следовник и пример за християнски живот, е 
също толкова важно, колкото че тя е Богородица. Тя е нашата истинска „Света 
Майка”, защото ние сме тези, които градим Църквата, която е родена от нея по 
същия начин, по който тя е родила и Бог. Чрез приемането на Божествения избор 
и благодат, чрез участието  във Въплъщението на нейния Син в историята, 
чрез служението на Неговата изкупителна цел на земята и небето Мария ражда 
общността на християнските вярващи. Най-истинското преклонение пред Дева 
Мария може да бъде постигнато, когато ние, Църквата, се опитваме да дейст-
ваме така, както е действала тя, да имаме същата вяра, каквато е имала тя, 
и да вършим делата, вършени от нея, с подкрепата на Божията благодат. Чрез 
взаимното признаване на това споделено преклонение към Дева Мария Католи-
ческата църква и Англиканската общност биха могли да направят важна стъпка 
към по-близко сътрудничество и общение.

Превод от английски: Момчил Методиев

14 Това е един от акцентните, тъй като фокусирането единствено върху еклесиологичния акцент може да дове-
де до пренебрегването на христо-типичния акцент и така да породи едностранчива мариология, която изпуска 
от поглед нейната вътрешна връзка с Христос и ролята  на Богородица. 
15 Charles Sherlock, Peter Cross, “Mary in the communion of saints: eschatology and invocation,” in Studying Mary: 
Reflections on the Virgin Mary in Anglican and Roman Catholic Theology and Devotion: The ARCIC Working Papers 
eds. Adelbert Deneaux, Nicholas Sagovsky (London: T&T Clark, 2008), 220.
16 Ibid.
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Дейвид	Гарднър,	
Файненшъл Таймс

един	старец,	който	вдъХва	

нов	Живот	на	своята	църква

Папа Франциск даде ново вдъхновение на пръснатото 

паство 

За по-малко от година след като наследи престола на св. Петър, папа Франциск 
връхлетя над Църквата на Рим като вихрушка, успя да върне усмивката по ли-
цата на католиците и да ги накара отново да изживеят пролетта. Деморали-
зирани от поредицата от скандали, свързани с разкритията за сексуални посе-
гателства на свещеници над деца, често объркани от ограничената и буквална 
защита на догмата от неговите предшественици Йоан-Павел II и Бенедикт ХVI, 
тази година католиците имат повод за истински празник. Непосветените, спо-
ред които новият папа, макар и лъчезарен и с отворено сърце, ще промени само 
стила, но не и същността, не могат да променят мнението си. Както е казано 
в първото Евангелие, в начало бе Словото. А за този папа словото е основното. 

Наскоро папа Франциск бе посочен за личност на годината от сп. Тайм. Негови-
ят лик се появи и на корицата на списание Ню Йоркър, нарисуван като усмихнат 
ангел, който не е ясно дали слиза, или се възкачва (един сунитски лидер, който 
наскоро се срещна с него, го характеризира като „много земен”). Последовате-
лите му в социалните медии се увеличават, а хората, които се тълпят, за да 
го видят лично, от площад „Св. Петър” до плажа Копакабана, стигат до няколко 
милиона. Пейките на католическите църкви в Европа и САЩ отново се пълнят с 
хора, които се събират около един папа, отхвърлил великолепието на своя пост, 
за де се вози в раздрънкано „Рено 4”. През миналата година той отбеляза своя 
77-и рожден ден, като закусва с бездомници и едно куче. 

Една от изключителните черти на този папа – Хорхе Мария Берголио, допреди 
година малко известен аржентински йезуитски прелат – е стилът му на го-
ворене, който хвърля нова светлина върху ортодоксията на Църквата, без за-
дължително да я променя. Неговото първо апостолическо напътствие Evangelii 
gaudium (Радостта от Евангелието) поставя акцент върху радостта, излъчвана 
от Евангелието. „Вестителят на благата вест никога не трябва да изглежда 
като човек, който се връща от погребение”, казва той.

Привикналите към назидателния тон от последните десетилетия са изумени от 
директния стил на говорене на Франциск – с което той напомня за Втория ва-
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тикански събор, свикан от папа Йоан ХХIII през 1962 г. в опит двухилядолетната 
Църква да направи отношенията си със своето модерно паство по-малко драз-
нещи. След още половин век на нетолерантност, чиято цел беше да се задуши 
този дебат, Франциск отбеляза през септември пред едно йезуитско списание, 
че „Църквата трябва да намери ново равновесие, защото иначе нейната нрав-
ствена сграда ще рухне като къщичка от карти”.

Той направи видимо смирени изказвания към гейовете. („Кой съм аз, че да съдя?”). 
Подразни традиционалистите, като намекна, че атеистите също могат да оти-
дат на небето. „Божията милост няма граници”, отбеляза той. По този начин 
Франциск се върна към Втория ватикански събор, който през 1964 г. ревизира 
църковната доктрина, която твърдеше, че спасение извън нейното лоно е невъз-
можно. Но това не беше просто израз на съпричастност, а пресметнат опит 
да бъде запълнена „оставената от Бог празнота”, по думите на философа от 
ХVII в. Блез Паскал, която според мнозина измества вярата. „Имам догматическа 
увереност – каза по-късно папа Франциск, – че Бог е в живота на всеки човек”.

Той не е толкова закачлив, когато говори за Църквата, която оприличи на „по-
лева болница след битка”, където лекарите се интересуват от равнището 
на холестерола. „Не можем да говорим само за въпроси, свързани с абортите, 
гей браковете и противозачатъчните средства.” Призовавайки за мисионерска 
Църква на бедните, той посъветва епископите да бъдат пастири, които „са 
поели мириса на овцете”, и сравни стремежа им към кариера и обсебеността 
им от външните атрибути на поста с „духовна изневяра”. Каза, че предпочита 
Църква, която е „уязвена, наранена и омърсена, защото е била вън на улицата”. 
Видимото отслабване на старите анатеми трябва да бъде разглеждано като 
признак за пренареждане на църковните приоритети. Малко вероятно е да бъде 
променена самата доктрина. Но Франциск има ясното намерение да промени 
теологията, която интерпретира католическото учение, като я направи по-ди-
намична, а също и структурите, които трябва да реализират тези политики. 
Пиетро Паролин, новият държавен секретар, посочи например, че задължител-
ният целибат за католическите свещеници е традиция, а не доктрина, която 
вече е била отслабена след приемането в католицизма на брачните англикански 
свещеници, както и на последователите на източните ритуали, които приемат 
върховенството на Рим, като маронитите от Леванта, а и от някои американ-
ски свещеници, които предпочитат просто да я пренебрегнат. 

В благочестието на папа Франциск прозира ясен прагматизъм. Трудно е да се 
разбере например как една Църква, поразена от разкритията за насилие над 
деца, може убедително да пази своите сексуални традиции и да акцентира върху 
загрижеността си за личния морал. 

Но докато папата се придвижва напред с бързина и усет, йерарсите тради-
ционалисти, както и най-реакционните елементи във Ватиканската курия със 
сигурност ще се опитат да се прегрупират. Неговата цел е не просто да ре-
формира бюрокрацията и нейните институции като подозираната в пране на 
пари Банка на Ватикана, а да извърши радикална децентрализация на църковното 
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управление, като по този начин се превърне в последния папа, носител на абсо-
лютната църковна власт – ако плановете му бъдат осъществени. 

Но това е далечна перспектива. Делата, които могат да се приведат като 
доказателство, все още са малко. Най-видимият пример е нахалството на ду-
ховниците, опитали се да обяснят разкритията за насилието над децата като 
конспирация срещу Църквата, което все още не е било публично порицано. Об-
ратното, въпросникът с теми, свързани със сексуалността, разпространен от 
папа Франциск по целия свят, предполага, че тези въпроси са отворени за дебат 
(сред тях не е въпросът за аборта). Но католиците не са забравили разочарова-
нието си отпреди 50 години, когато папа Павел VI се обяви срещу изкуствената 
контрацепция след т.нар. от кардинал Лео Йозеф Суененс „нова афера Галилей”.

Но все по-силно звучат думите на Франциск, с които той отрича „грубото и 
наивно доверие” в свободния пазар и „спуснати отгоре теории”, които ограб-
ват човечеството и солидарността – теми, поставени в центъра на Evangelii 
Gaudium. „Обожествяването на древния златен телец се завръща отново и без-
жалостно чрез идолопоклонството пред парите и диктатурата на безличната 
икономика, лишена от същинска човешка цел. Световната криза, която връхлетя 
финансите и икономиката, показа липсата на равновесие в тях и преди всичко – 
липсата на същинска загриженост за хората.” 

Ортодоксалните икономисти съзнават, че това мнение вероятно ще привлече 
повече привърженици, отколкото, да речем, движението „Окупирай Уолстрийт” 
или това на indignados (възмутените). Не е лесно обаче да бъде пренебрегнат 
един разбързан стар човек, който нарича Достоевски свой „житейски ментор”. 

Превод от английски: Момчил Методиев
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Людмила	Димова	

ватиканът	се	допитва	до	

католиците	по	света	

Вярващите могат да изразят мнение по най-оспорваните теми 

в католицизма, свързани със сексуалния морал 

(По материали от немския печат )

Като част от подготовката за извънредния Синод на епископите, насрочен за 
5–19 октомври 2014 г., преди няколко месеца Ватиканът състави въпросник за 
брака, семейството и сексуалния морал. Вярващите по света могат да изразят 
мнение по най-оспорваните теми в католицизма. В следващите седмици и месе-
ци техните мнения ще бъдат обобщени и анализирани.

В доклад, изпратен в Рим, немските епископи са обобщили около 1000 страници 
отговори на християни от епархиите и католическите институции. Резултатът 
е еднозначен. Изказванията на Църквата за съжителството преди брака, повтор-
ните бракове на разведените, хомосексуалността, регулацията на раждаемост-
та „изобщо не се приемат” от вярващите или са „преобладаващо изрично от-
хвърлени” – така Германската епископска конференция обобщава впечатленията 
от допитването в публикуван на 3 февруари 2014 г. текст, цитиран от „Дойче 
Веле”. 

„Отговорите не са задължаващи в по-висока степен”, пише предишният 
председател на Германската епископска конференция кардинал Карл Леман 
в публикация в Майнцкия епископски вестник Вяра и живот. А социологът 
на религиите Детлеф Полак съветва Католическата църква да не отдава 
голямо внимание на допитването за сексуалния морал сред вярващите. „Ако 
Църквата зависи от мнението на мнозинството, би трябвало да се откаже 
от теологията и Откровението като собствен извор на познание.” Новата 
посока на действие на Църквата би трябвало да е резултат от богословски 
размисъл. „Противоречието между учение и живот в Католическата църква 
може да се докосне с ръка”, продължава Полак. Но от тази диагноза в никой 
случай не следва, че Църквата трябва да се нагоди към поведението на хо-
рата.

За Маркус Бозбах, ръководител на отдел „Пастирска грижа” в Архиепископия 
Кьолн, самият факт, че Ватиканът е съставил въпросник и го е разпратил, е 
„голям прогрес в комуникацията”. Пред „Дойче Веле” Бозбах заявява: „Папа Фран-
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циск започва ясно да показва, че във възвестяването на Евангелието не иде реч 
на първо място за възвестяване на закони, забрани и повели, а да се изяви доб-
рото, което е скрито”. По този начин би могъл да се намери нов подстъп към 
някои повели и да се разбере по-добре смисълът им. По отношение на повелите 
на църковното учение мнозина биха помислили, че Католическата църква иска да 
забрани удоволствието от секса. Не става дума за това, а да се предпази доб-
рото и ценното в секса – обяснява Бозбах. – Важно е да се постъпва съзнателно 
и човек да не наранява себе си и другите.” 

Магнус Лукс от федералното председателство на мирянската организация 
„Ние сме църквата” е на по-различно мнение. „Наистина може да се направи 
изводът, че в този документ основното мнение е, че църковното учение тряб-
ва да бъде изложено по-ясно, за да го следват вярващите, но случаят не е та-
къв.” Допитването според Лукс показва, че в партньорството, брака и семей-
ството хората силно желаят вярност, доверие и предаване на християнски 
ценности. Същевременно обаче забраните, отказите и изключванията вече 
не се взимат под внимание. Отговорите показват, „че вярващите може би 
по-добре са разбрали християнското благовестие, отколкото някои повели и 
наредби го изразяват”. Според Лукс е важно църковното учение, което исто-
рически е израснало, „но се основава на биологически заблуди”, да не показва 
повече неотстъпчива твърдост, а да се коригира „с универсален поглед към 
християнското благовестие”. Ако този документ остане без последствие, 
църковният народ ще изгуби доверие в институцията църква, предупреждава 
той. 

Дирк Тенцлер, председател на Съюза на германската католическа младеж, твър-
ди също пред „Дойче Веле”: „Този, който е пътувал с отворени очи, разговарял е 
с млади хора и е виждал как живеят, не е учуден от резултатите”. Има голямо 
несъответствие между житейската реалност и църковното учение. Допитва-
нето не оповестява нищо ново, заключава Тенцлер, но е добре, че сега може да 
се прочете черно на бяло. Така всички – Рим, епископите и миряните, ще могат 
по-добре да оценят реалността. 

Днес според Съюза 96% от хората, които имат „сексуално общение” без брак, 
не откриват проблем в това. За младите католици нещата изглеждат прости, 
те правят каквото им харесва и въпреки това участват в църковните тайн-
ства. 

Списание Шпигел изследва картината на настроенията във всичките 27 немски 
епархии. Мнозина миряни се чувстват изоставени от своята църква, желаят 
тя да се отвори повече. Дори в консервативна Бавария 86% от католиците не 
виждат грях в предпазването от бременност. 

Шпигел установява как се е стигнало до масовото допитване. Теолозите във Вати-
кана са формулирали въпросника сякаш за специализирана публика от епископи. Още 
първият от 39-те въпроса е предизвикателство за миряните: „Как стои въпро-
сът относно действителното познаване на библейските доктрини, познаването на 
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Gaudium et spes1, Familiaris consortio2 и други документи на следсъборното препода-
ване на значението на семейството според учението на Католическата църква?”. 

В края на октомври Ватиканът разпраща текста, той е получен и от Герман-
ската епископска конференция. Ала не е посочено кой трябва да отговори на 
въпросите. Дали мирянските организации, пасторите или всички католици? „Не 
желаем персонални оценки на епископите, искаме да узнаем какво мислят хората 
и как те живеят”, е единственото уточнение от Рим. Епархиите сами трябва 
да съберат нужната информация. Председателят на Германската епископска 
конференция архиепископ Роберт Цолтиш не дава предписания кой по места 
да отговори на папското допитване, но неговият секретариат оповестява в 
писмо до епископите: „На въпроси 1, 2, 5, 7 и 8 ще бъде отговорено централно 
от секретариата”. Така особено спорните теми няма да стигнат до църковния 
народ. Комплексът въпроси под номер 5 например се занимава с хомосексуалните 
двойки, въпросите под номер 7 – с предпазването от бременност и абортите. В 
един свят без интернет нещата биха последвали предписания ред. Английските 
епископи обаче изпреварващо публикували пълния въпросник в мрежата. Както 
обикновено, вечерта на 1 ноември пастор Клаус Цедвиц от архиепископия Фрай-
бург ровел в новинарските интернет портали, разказва Шпигел, когато попад-
нал на изненадващо съобщение. Папата е поръчал допитване относно учението 
за семейството, насочено към вярващите по целия свят, прочел 63-годишният 
свещеник. Той се въодушевил, незабавно открил допитването в интернет и 
още следващата неделя засегнал темата в проповедта си. Впрочем той смет-
нал текста за твърде сложен. Как неговото паство да разбере, че курията се 
интересува от браковете без венчавка, когато ги пита за съжителство ad 
experimentum? Затова формулирал по-проста версия, като се отказал от бого-
словския стил на оригинала. Но не помислил да изключи щекотливите въпроси: 
„миряните са в състояние да си изградят собствено мнение”. 

И те го изразили: 116 отговора получил свещеникът от своето паство в Ман-
хайм. „Много често се набиват на очи понятия като милосърдие, внимание, лю-
бов, откритост, снизхождение”, се казва в неговия анализ. Мнозина оценяват 
католическото учение като „отчуждено от реалността”. 

Папското допитване бързо се разпространява в цяла Германия. Мирянските орга-
низации се захващат с ентусиазъм за работа, за да изразят най-после мнение-
то си пред Църквата. Съюзът на германската католическа младеж предоставя 
опростена форма на въпросника, близо 10 000 участници отговарят онлайн. 

„Резултатите от допитването, въпреки че не са представителни, засилват 
впечатлението за една фатална ситуация”, казва епископът на Майнц кардинал 
Карл Леман. В Германия 77-годишният духовник е водещият глас за по-отво-
рен към света католицизъм. „Всъщност ние го знаем отдавна”, казва Леман 

1 Радост и надежда, заключителен документ на Втория ватикански събор.
2 Семейството в днешното време, Апостолическо напътствие за задачите на християнското семейство, изда-
дено от папа Йоан-Павел ІІ през 1981 г.
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по повод на дълбоката пропаст между църковния народ и църковната йерархия. 
„Много неща бяха премълчавани.” На 165 страници неговият сътрудник е обоб-
щил картината на настроенията в Майнц. Дори доброжелателните католици са 
недоволни от своята църква, започвайки от езика на въпросника, усетен като 
претенциозен. „Като средноевропеец се чувстваш върнат поне със сто години 
назад във времето”, оплаква се един от вярващите след прочита на текста. 
Други не позволяват никаква намеса в личния си живот. 

Голям смут предизвиква и въпросът колко добре вярващите познават учението 
на Humanae vita3. „Десет от десет спонтанно запитани мислят, че става дума 
за витализиращ лосион за тяло”, се казва по повод на енцикликата, забраняваща 
противозачатъчните, в един от постъпилите въпросници, цитирани от Шпигел. 
„Преобладаващото мнозинство предоставя решението по тези въпроси на от-
говорността на партньорите”, пише в анализа на епархия Ротенбург-Щутгарт. 

Реакцията на мнозинството спрямо отношението на Църквата към разведени-
те, които са се венчали повторно, т.е. живеят „в нередовни брачни ситуации” и 
са изключени от общението, също е остра. Десет дни свещеникът от Бамберг 
Петер Брандл е дискутирал с членовете на общността допитването. Както 
станало ясно, освен за нов подход към разведените неговата енория настоява и 
за отмяна на задължителния целибат.  

Как папа Франциск ще реагира на повика на вярващите? Той е изправен пред най-
голямото предизвикателство в своя понтификат, заключава Шпигел. 

3 Енциклика За човешкия живот на папа Павел VІ, 1968 г. относно контрола над раждаемостта.
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Георгий Федотов (1886–1951) е руски философ, историк и 
публицист. Специалист по история на Средните векове. 
Учил е в Технологическия институт в Петербург, от кой-
то бил изключен и изпратен зад граница заради участи-
ето си в социалдемократическото движение. Връщайки 
се в Русия през 1908 г., продължава образованието си в 
Историческия факултет на Петербургския университет. 
През 1914–1918 г. е приват-доцент в Петербургския уни-
верситет, а от 1920 до 1922 г. – професор в Саратовския 
университет. През 1925 г. емигрира. От 1926 до 1940 г. е 
професор в Православния богословски институт в Париж, 
а от 1942 до 1951 г. преподава в Православната духовна 
семинария в Ню Йорк. Един от създателите на списание 
Нов град (Париж, 1931–1939 г.), пропагандиращо идеите 
на християнския социализъм. Философските и идейно-политически възгледи на Федотов 
претърпяват сложна еволюция от марксизма към философския идеализъм, а впоследствие 
към православието и християнския социализъм. Основни теми на неговата политическа 
публицистика са религиозно-нравствените основи на политиката, ценностите на демокра-
цията, социалистическото минало и настояще на Русия, мястото и ролята на културата и 
интелигенцията в политическото възраждане на Русия. Основното съдържание на истори-
ческия процес е в усилията на много поколения и отделни личности. Смисълът на история-
та е в постигането на свободата не само като политическа институция, но и като всео-
бемаща духовност. Средствата за нейното достигане по думите на Федотов са свързани 
със социализма, който трябва да се освободи от догмите на класовата идеология и да 
стане катализатор за обновление на православието. Идеалът на Федотов е „християнска-
та общественост” и „народната теокрация”, но в миналото и настоящето на Русия той 
признава диктатурата като форма на управление, която би могла да преодолее тоталита-
ризма на болшевизма. Първоначално е привлечен от руския месианизъм, но след като еми-
грира, се отдалечава от идеите за особеното призвание на Русия и критикува национали-
зма. Автор е на повече от 300 публикации и есета, посветени на обществени проблеми, в 
това число на книгите: Абелар (1925), Светците на Древна Рус през X–XVII век (1931), И е, 
и ще бъде. Размишления за Русия и революцията (1932), The Russian Religious Mind (1946). 
Предложеният тук текст е публикуван в руското религиозно-философско списание Път, из-
давано от Николай Бердяев в Париж през 30-те години на ХХ век.

Георгий	Федотов

за	светия	дУХ	в	природата	и	

кУлтУрата

Извънредно трудно е да разделим действията на лицата на Пресветата Троица 
в света, да наречем неизразимата и тайнствена Божествена Сила поотделно 
с имената на Отец, Син и Свети Дух. Светите Имена отчасти се проясняват 
за нас в Църквата, в историята на изкуплението на човешкия род. Именно в 
това проясняване се състои делото на християнското богословие. Но и в бого-
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словието, и в църковното домостроителство Светият Дух си остава най-тайн-
ствената ипостас. Богословите са единодушни, че природата и действието на 
Светия Дух стават за нас съкровени едва когато са именувани. Какво да кажем 
за природата и културата, които въобще са извън зрението на теолозите? Тук 
са възможни само догадки и предчувствия. Но нека в реда на предположенията и 
непретенциозните мисли бъде позволено и на един не-теолог да вземе думата.  

Преди всичко можем и сме длъжни да установим, че Светият Дух действа и 
отвъд пределите на Църквата; че ако най-ясното Му и могъщо действие се 
проявява в тайнствения живот на Църквата и в духовния живот на светиите, 
то няма и не може да съществува място, което е чуждо на Неговото дихание. 
„Къде да отида от Твоя Дух, и от Твоето лице къде да побягна? Възляза ли на 
небето – Ти си там; сляза ли в преизподнята – и там си Ти. Взема ли крилете на 
зората и се преселя на край-море, – и там Твоята ръка ще ме поведе, и Твоята 
десница ще ме удържи.”1 Неслучайно този химн за Божията вездесъщност започ-
ва с името на Духа. Всички ние знаем и повтаряме: „Вятърът духа, дето иска”2, 
„Дето пък е Духът Господен, там има свобода”3, отричайки – като следваме 
Църквата – каквото и да е нормативно, закономерно, каноническо ограничаване 
на Неговата сила, макар в църковното домостроителство Неговите дарове да 
действат като норма, закон и канон. В някаква степен ние мислим действието 
на Светия Дух в света като по-обемащо, отколкото действието на Сина Божи 
като Изкупител, не като Божествен Логос. По законите на еклесиологията спа-
сението извън Църквата е невъзможно, но то става възможно за нас в свобо-
дата на пневматологията. Светият Дух говори от устата на езическия пророк 
Валаам и дори на неговата ослица. 

Извън Църквата действието на Светия Дух се разкрива в света на природата и 
света на културата. Но къде и в какво точно в сравнение с Отческата сила на 
Твореца и разума на Сина? В тези нелишени от опасности търсения ние изхож-
даме от единствено надеждните догматически символи: Църквата ни открива 
Светия Дух като „животворящ”, като Този, „Който е говорил чрез пророците”. 
За това свидетелстват всички чудотворни явления на Духа в Свещеното пи-
сание. В тази посока ще насочим търсенията си за Духа, Който е източник на 
живота и вдъхновението. 

В тварния свят – съгласно тези символи – Светият Дух се проявява преди всич-
ко в живата природа, макар нейната свобода да е ограничена. Тази свобода съ-
ществува в елементарната спонтанност на движението. В неорганичния свят 
пък царува законът. В космическите пространства, както и в царството на 
кристалите, е отпечатан разумът на Логоса, идеалната математическа основа 
на света. Но в органичния свят има място за непредвиденото и пресекливото, 
за това, което наричаме „творчески порив”. Какво в Божествения свят стои зад 
този творчески порив на Бергсон? „Святим Духом всяка душа живится”, се пее 

1 Пс. 138: 7-10.
2 Иоан. 3:8.
3 2 Кор. 3:17.
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в един от химните на Източната църква. В светлината на общата символика 
на Светия Дух (образа на гълъб) не би било дръзко да търсим животворящата 
Му сила не само в човешката, но и в животинската, в растителната, а може би 
и изобщо в космическата, в световната душа. 

За религиозния и художествен поглед „мъртвата” природа също е жива. Свобо-
дата в нея не е напълно окована от реда и детерминизма. Има стихии, които са 
свободни по природа – в своята свобода те са страшни за човека. Забележител-
но е, че явяванията на Светия Дух нерядко са свързани с бурните действия на 
точно такива стихии: вятъра и огъня. „И внезапно биде шум от небето, като 
че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, 
като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях.”4 
Самата дума дух на различни езици означава преди всичко подухване, въздух, 
вятър (pneuma, spiritus). Огънят до такава степен символизира Светия Дух, че 
самото кръщение Христово е кръщение „с Дух Светий и с огън”5. На тези сти-
хийни одежди на Светия Дух са съприродни и ангелите: „Ти правиш ветровете 
Свои Ангели, огнените пламъци – Свои служители”6. В огъня и бурята за човека 
става видима не само мощта на разгневеното Божество, но и вдъхновяващата 
сила Божия, която го изпълва с трепет и възторг. Израилтяните са обзети от 
ужас пред опасания от мълнии Синай, но пророците чуват гласа Божий в огъня 
и бурята. Илия, който се възнася на огнена колесница, си остава гръмовержец 
в представите на руския народ. Даже водата се оказва по-тясно свързана със 
силата на Светия Дух, отколкото земята. Нали Библията започва с думите: „И 
Дух Божий се носеше над водата”7. Поради своята хладност и влажност водата 
е сякаш противоположна на огъня, но в стихийната си мощ океанът е съзвучен 
на бурята и вятъра и като тях е неподвластен по форма. В кръщелната вода 
слиза огънят на Светия Дух. 

Затова пък земята е невъзприемчива и неподвижна, покоряваща се на човека, тя 
е сякаш най-далеч от теофаниите на Светия Дух. Но тя е майчино лоно, близка 
до човека, негова майка, както я наричат почти всички народи. Човешкият жи-
вот е възможен единствено на земята и благодарение на нейните дарове. Ос-
таналите стихии са смъртоносни за човека. Но защо именно в тях се проявява 
Светият Дух? Тук се открива безгранично поле за размишления. Нашето сму-
щение нараства, когато си дадем сметка, че гласът на стихиите е враждебен 
на личното начало, че извиращият от тях хаос заплашва да разтвори и потопи 
личността в безличното. Християнството е религия на личността, то осво-
бождава личността от тъмната власт на стихиите чрез аскезата, жертвата 
и личната, зряща и избираща любов. 

Какво символизира гълъбът, в образа на който Светият Дух слиза над Сина 
Божи? Историците на религията посочват, че гълъбът е свещената птица на 

4 Деян. 2:2–3
5 Мат. 3:11.
6 Пс. 103:4, Евр. 1:7.
7 Бит. 1:2.
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Астарта и Афродита, и добавят, че у евреите Дух – Ruah – е женско име. Сму-
щението ни нараства още повече. Та нали полът е принцип на органичния живот 
и в него най-силно се проявява стихийното начало на живота. Така символът на 
гълъба съответства на символа на вятъра и огъня и засилва страшната тайн-
ственост на явленията на Светия Дух. 

В стихийния свят и в най-страшната за нас стихия на пола са крие смъртна 
опасност за личността. Но в тях е и изворът на органичния живот, с който 
навеки е свързана личността и без който тя е невъзможна. Тази антиномичност 
насочва към дълбокия разпад на световния живот, към внесеното в него грехо-
падение. Чрез греха смъртта влиза в света, влиза в самия източник на живота. 
Там, където е най-силното напрежение на живота, там е най-близо и смъртта: 
в бурята, огъня и любовта. Разтварянето на личността в стихиите бележи 
нейната духовна смърт. Фактът, че тази смърт се предхожда от бурно напря-
гане на силите, от възторг и чувство за освобождение, разкрива изначалната 
божествена сила на живота, която съхранява следите на своята божественост 
дори в разпада и тленността на стихиите. Смъртоносните за човека стихии си 
остават най-прекрасната дреха на Божеството. 

Духът Божий ни говори не чрез земята – безвредна и дори благодетелна и покор-
на на човека стихия – а в разрушителните и прекрасни сили на огъня и вятъра: 
успокоените и омекотени вятър и огън, въздух и топлина – източници на живота 
и плодородието на самата земя. Само че в себеотдаването на стихиите, макар 
и духоносно, се крие огромна опасност за човека. От източника на живота и 
вдъхновението той пие с чашата на греха и смъртта. 

Старият завет скрива тази опасност от Израил, налагайки забрана за страш-
ната красота на света. Сключеният личен завет с народа Божи му дава в закона 
дисциплиниращата школа на личността. В езическия свят обаче навсякъде чове-
чеството служи на стихиите и чрез тях се приобщава към божествения извор 
на живота. Зависимостта и робството на личността са възмездието за този 
опасен път на богопознанието. 

Все пак днес ние можем да признаем спокойно, че езичеството е имало своето 
богознание (не само демонознание), тъй като отците на Църквата са използва-
ли неговите прозрения в християнската догматика. Езичеството, а не Израил 
гради културата и проумява нейния религиозен смисъл. 

Можем ли да признаем основната правда на елинския мит за свещеното начало 
на културата? Струва ми се, да, ако приемем сериозно думите на Христос: „Без 
Мене не можете да вършите нищо”8. Разбира се, нищо означава – нищо ценно. 
Това изключва възможността за демоничния произход на прекрасните творби и 
насочва мисълта към единствено човешкия характер на културата. Да, култу-
рата е предимно дело на човека – човека, поставен между Бога и космоса – но 
тя е вдъхновено от Бога творчество.

8 Иоан. 15:5.
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Културата има две извечни начала: трудът и вдъхновението. Културата в ла-
тинския смисъл на думата е двойствена: Cultura agri и cultura Dei. Както и тру-
дът, културата отива в земята, бидейки родствена на нейната смирена и черна 
глъбина. Като труд тя е немислима без оръдията на труда и разсъдъчното зна-
ние и на този път се възвисява до науката и до нейните небесни корени в света 
на Логоса. Като вдъхновение културата възниква най-напред в изкуството – в 
хорея, тоест в песента и танца, неразривно свързани с молитвата и култа. 
Древните били изпълнени с вяра в божествения характер на художественото 
вдъхновение. Поезията е свещено безумие, mania, а поетът е пророк. Vates оз-
начава и едното, и другото. Дори Аристотел нарича поета entheos – обзет от 
Бога. В това древните не са сбъркали. 

Философствайки върху гръцката култура, Ницше обозначава нейните две про-
тивоборстващи си и свързани начала с имената на Аполон и Дионис. Като не 
отстъпваме пред демоните нито на Аполоновия Сократ, нито на Дионисиевия 
Есхил, ние християните можем да дадем истинските имена на божествените 
сили, действащи според апостол Павел и в дохристиянската култура. Това са 
имената на Логоса и Духа. Едното обозначава порядъка, стройносттта, хармо-
нията, а другото – вдъхновението, възторга, творческия порив. Двете начала 
неизбежно присъстват във всяка област на културата. И занаятът, и трудът 
на земеделеца са невъзможни без интуицията, без творческото съзерцание. 
Творбата на поета или на музиканта предполага суров труд, отливащ вдъхно-
вението в строгите форми на изкуството. Но принципът на Духа преобладава 
в художественото творчество, а принципът на Логоса – в научното познание. 

Музата е този псевдоним, с чието име древните поети призовавали вдъхновя-
ващата благодат на непознатия за тях Свети Дух (Ruah). Поетите (vates), а 
може би и сибилите на Аполон получавали пророчествата подобно на Валаам от 
Духа, „Който е говорил чрез пророците”. Нима пророчеството на Вергилий за 
раждането на божествения младенец е от Велзевул?

Всички опасности, които се крият в природните стихии, се надигат с особена 
сила в духоносните, вдъхновени сфери на културата. Самата връзка със света 
на природата тук е по-дълбока и неразривна в сравнение с по-студените и су-
рови сфери на Логоса. Буйството на природните стихии, особено буйството на 
пола в човека, вдъхновява художника. От децата на света той е най-беззащитен 
пред напора на стихиите. По отношение на тях той целият е слух, целият е 
порив. Оковите на дълга и закона са безсилни над него. Ето защо песните на 
поета често се оказват песни на греха, а личната му съдба – трагедия. Да си 
разкъсан от стихиите е участ на толкова много поети. Но в стихийните сили 
на душата действат не безлични потоци: демоните се промъкват през тях и 
изопачават свещените извори на вдъхновението. Изкуството често се оказва 
демонично, но това не го лишава от неговия божествен произход. Дяволът е 
актьор, който се стреми да подражава на Бог. Лишен от творчество, той се 
покрива с творческо було. Най-добре от всичко той се промъква в истинското, 
тоест божественото творчество, за да размъти чистите води със своите 
кални примеси. Само Светият Дух се явява като Муза, но харпиите похищават 



76

Религиозна философия

и оскверняват тази божествена храна.  

Отчаян от своеволието на поетите, макар сам да признава тяхната божест-
веност, Платон мечтаел да ги изгони от своята република. Колко ли христия-
ни таят в дълбините на душата си желанието да му подражават! Но култура 
без поети би била като Църква без пророци и мистици – безплодна пустиня. С 
отмирането на творческото съзерцание би изсъхнало и зеленеещото се дърво 
на науката. Без откровение на националната идея в красивото родината би се 
свила до държава, а общественият живот – до верига от юридически норми, 
до робския хомот на труда. Без любов семейството би изсъхнало. Без Живо-
творящия животът би секнал. Огнищата биха угаснали с угасването на огъня. 
Опасността от изстиване и отмиране се носи над всяка бездуховна култура. 
С особена острота тя се усеща във времето, когато безсилната християнска 
схоластика се среща с езичеството, изгубило своите богове. 

Само в християнството са ни дадени неизчерпаемите източници на Светия 
Дух и заедно с това възможността да съхраним тяхната чистота. Изглежда за 
езичеството робуването на стихиите е неизбежно. Неговата духоносност се 
изражда в оргийност по силата на детерминизма на падналия свят. Усилията 
на орфиците и на Платон да върнат на Дионис и Ерос техния чист божествен 
живот са обречени на провал. 

Между оргийността на езическата духовност и духовността на християните 
стои кръстът. На този кръст е разпната човешката природа в нейния божест-
вен Първообраз. Раните на Господ правят за съзерцаващия ги невъзможни мало-
душното и сладостно потъване в стихийния живот. Кръстът пресича потока 
на естественото съществуване. Неговите гвоздеи пронизват нашето тяло и 
душа и умъртвяват техните грешни движения. Но разпнатият Господ изпраща 
на учениците си Утешителя. Това, че именно Той Го изпраща („Утешителят, 
Когото Аз ще ви пратя от Отца”9), сякаш Го снема от Кръста, за да преминат 
през Кръста огънят и вятърът на Духа. Съразпнати с Христос, апостолите 
вече могат да отпиват безопасно възторга си от слизането на Духа. За външ-
ните хора те изглеждат като пияни в радостта и безумни в говоренето на 
чужди езици. Външните признаци на Светия Дух, както и в езическия свят, са 
стихийни и екстатични. Но стихиите на този свят завинаги са умрели за тези, 
които „носят на тялото си раните на Господа”.10 За този път към даровете на 
Светия Дух говори Петър в деня на Петдесетница. „Покайте се, и всеки от вас 
да се кръсти... и ще приемете дара на Светаго Духа.”11 Кръщението е символ 
на смъртта за света на стихиите и възкръсване за Христос. Заедно с това 
кръщението е влизане в Църквата – божествения организъм, цял създаден от 
действащите в него сили и енергии на Светия Дух. Criterium Crucis и criterium 
Ecclesiae (Критерият на Кръста и критерият на Църквата) са ни дадени, за да 
разпознаем Светия Дух и да съблюдаваме чистотата на неговите дарове. Няма 

9 Иоан.15:26.
10 Гал. 6:17.
11 Деян. 2:38.
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да говоря тук за действието на Светия Дух в сакраменталния живот на Църк-
вата и в живата святост. Длъжен съм да поставя проблема за действието на 
Светия Дух в културата, вече християнска. 

Отменя ли се културата в Новия завет?

Ето един въпрос, чиито отговори в наше време са твърде разколебани. В пълно-
тата на Царството Божие няма място за култура. Там остава чистият живот 
в Светия Дух: няма култура, тъй като от двата  елемента изчезва трудът 
– проклятието на грехопадението. Но ако трудът и подвигът остават на пъти-
щата на светостта, неотменимо е и значението на културата на пътищата на 
живота. Ако Царството Божие вече е настъпило – във всички и във всичко – то 
би отпаднала самата природа като царство на законите. Докато има природа, 
трябва да има и култура. Иначе ангелската чистота на светците ще се сблъс-
ка пряко с животинската жестокост на грешниците. Поставяйки си задачата 
за спасението на човешкия род, Църквата освещава културата като форма на 
общностния живот на човечеството. 

Структурата на християнската култура формално не се отличава по никакъв 
начин от езическата култура. За социологията няма разлика между покръстени-
те и непокръстени народи. И при нас законодателите пишат закони, а поетите 
– стихове, и даже както преди се обръщат към „Музата”, в която вече не вяр-
ват. И в християнството същите зони на културата (изкуството, творческата 
интуиция) остават по преимущество носители на божественото вдъхновение, 
макар че нито една сфера на живота и културата не може да бъде лишена из-
цяло от тях. Както във времената на езичеството, поетите се отдават на 
стихиите, безсилни да различат гласа на Светия Дух от гласовете на другите 
духове, и често търсят в най-чувствените бури на плътта източник на вдъх-
новение. Всичко е така, както е било. Понякога ни се струва, че е дори по-зле, 
отколкото преди. Но можем ли да се учудваме на това явление в културата, ако 
в самия духовен живот вдъхновението и одухотвореността понякога се оказват 
съблазън? В историята на Църквата има толкова много секти, които в името 
на Светия Дух се освобождават от закона и се увличат по потока на низши-
те стихии: „Братя и сестри на свободния Дух” на Запад, „духовни християни” 
(хлистовци) в Русия. Езическата оргийност постоянно се завръща в християн-
ството. Ветхият човек не е преодолян докрай в никого от нас. Само за кратко 
се саморазпъваме с Христа и животът ни в Църквата е пресеклив, спорадичен. 
Criterium Crucis и criterium Ecclesiae често избледняват за нас. Но все пак и Кръс-
тът, и благодатният живот в Църквата действат в света и непрестанно пре-
образяват неговата природа.

Съблазънта на явленията на Светия Дух се заключава в свободата. „Дето пък 
е Духът Господен, там има свобода.”12 За духоносната святост законът не съ-
ществува. Безмерната енергия на ап. Павел в борбата му със закона е докрай 
разбираема в Църквата, която е преизпълнена с гръмовните явления на Духа. 

12 2 Кор. 3:17.
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„Духът Божий живее във вас.”13 Той говори езици и изрича пророчества, изрича 
ги бурно, а понякога – неясно. Апостолът иска да насочи педагогически и да ути-
лизира даровете на Св. Дух. Учителството е по-ценно от говоренето на чужди 
езици. Вървейки по този път, схоластическото богословие развива учението за 
седемте дара на Светия Дух: „Духът на страха Божий, духът на силата, духът 
на съвета, духът на познанието, духът на разбирането, духът на мъдростта и 
духът Господен”. Тук е видим стремежът да бъдат укротени и вкарани в някакъв 
логически ред явленията на Светия Дух: нито пророчествата, нито езиците, 
нито мистичното единение с Бога са възможни, ако не са скрити внимателно в 
„духа на силата” и „духа Господен”. Но в древната Църква явяванията на Светия 
Дух са бурни и пламенни. Не само за апостолския век, но за всички поколения 
на Църквата, устремени към бъдното разкриване на Царството Божие, е живо 
древното пророчество: „и ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя Дух 
върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват; младежите 
ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища”14. 

Прекратяването на могъщите лични харизми се компенсира в някаква степен 
в развитието на сложното домостроителство на благодатта, канализирано в 
тайнствата и свещенодействията на Църквата. Тук даровете на Светия Дух 
се дават на всички – дават се и на немощните; в покаянието и молитвата се 
създава школа за очистване на ума и сърцето, за да могат те да възприемат 
тези дарове. Героите на духовния живот вече отиват в пустинята, за да могат 
„да придобият Светия Дух” в мъчителна борба. В религиозен смисъл тяхната 
страшна аскеза е разпятие – разпятие на плътта и душата. Единствено чрез 
кръста им се дават чудните и страшни дарове на Светия Дух. Аскезата, тоест 
саморазпятието, е задължителният път към чистата висота на християнската 
мистика. Лъжемистиката и лъжедуховността са почти винаги свързани с несъ-
вършенствата на аскетичното очистване. Но аскезата е именно разпятие, а 
не изпълнение на закона. Духът не е подвластен на закона. Той се подчинява на 
кръста, а не на закона. 

Да приложим този criterium Crucis и към периферните сфери на културата. Не 
бива да съдим откровенията на художника, мислителя и поета със законите на 
нравствената и обществена норма. Всичко творчески ново, всичко пророрческо 
нарушава нормата: други, висши норми израстват от новите откровения. Но 
не всяка аномия е духовна, не всяка духовност е свята. Критерият на кръста 
изисква в нея да бъдат разпнати стихиите. Осана на живота и неговия вечен 
Източник, най-последно „Да” на света носи в себе си всяко високо изкуство и 
всяко мъдро откровение на живота. Толкова лесно е обаче да благословиш злото: 
да разтвориш пантеистично Бог в света и в страстите на човешката личност. 
Тук е необходимо да се запитаме: пронизан ли е художникът или съзерцателят 
от злото на света, от неговата греховност и страдание? Взирал ли се е в 
очите на смъртта и тлението? Съразпнал ли се е с Христос в лицето на най-
малкия от Неговите братя или на най-нищожната от земните твари? Ако да, 

13 1  Кор. 3:16.
14 Деян. 2:17, Иоил 2:28.
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ако неговата осана е минала през ужаса и състраданието, неговото видение за 
света е християнско, неговата муза е от Светия Дух. От тази гледна точка не 
Данте, а Райнер Мария Рилке е най-велкият от християнските поети на сред-
ните и нови векове.   

Criterium Ecclesiae е приложим към съда над културата в много по-ограничен сми-
съл. Това е така по две причини. Първо, кръгът на християнското вдъхновение е 
много по-широк – ако не по отношение на мистичната Църква, то поне по отно-
шение на църковните институции. В нашата епоха секуларизацията е значител-
на и творческата дейност протича отвъд стените на Църквата. Нерядко тя се 
върши от хора, които са настроени враждебно към Църквата и християнство-
то. Тъй като цялата ни култура и живот са израснали от „средновековните” 
църковни основи и в лицето на верните на Църквата днес продължават да се 
хранят от нейните източници, то причастни на нейната благодат са – макар и 
в различна степен – и нейните размирни синове. Често съвременният човек не 
подозира откъде идва до него този лъх на Духа, който освежава и животвори в 
пустинята. Като допускаме действието на Светия Дух и в езичеството, не бива 
да Му поставяме граници в полуезическия и полуцърковен свят, в който живеем 
днес. Второ, criterium Ecclesiae лесно може да се изроди в criterium canonis при 
праволинейно прилагане спрямо явленията на културата. В борбата с лъжовната 
действителност и стихийния живот на света църковното съзнание обича да се 
огражда със стените на закона. Дори мистиците и светците нерядко стават 
жертва на законническия дух на църковниците. Творчеството на нови форми е 
неизбежно свързано с нарушаване на законите, то се отвращава от обичайната 
уставна строгост на бита. Затова на практика съществува опасност в живота 
на културата criterium Ecclesiae да се окаже духоборчески. Независимо от това 
той съхранява изцяло своето значение, ако върнем на Църквата нейния истински 
мистичен смисъл: не общество от църковници, а живо тяло на Христос. В опита 
на тайнствата, молитвите и духовния живот ни се дават дарове за различа-
ване на духовете, дават ни се сили за истинско културно творчество. Впрочем 
вековната секуларизация затруднява изключително тази мистично-културна ос-
моза. Не само хората на културата не разбират светците, но и светците не 
разбират културата. 

Но нека се пренесем мислено през вековете в света на нераздробената рели-
гиозна цялостност, когато сериозно може да се говори (макар и винаги огра-
ничено) за единство на християнската култура: в Средните векове, в древна 
Византия, в древна Русия. Там културата се твори непосредствено от изворите 
на благодатния живот на Църквата. Философията изразява в понятия опита на 
мистиците, поетите пишат молитви, художниците запечатват открилите им 
се видения от горния свят в икони и статуи. Тук свободният, творчески повей 
на Светия Дух идва от сърцевината на църковния живот – от олтара и вечно 
принасяната на него голготска жертва. Crux и Ecclesia са едно. Но и в онези 
времена е съществувал свят, който, макар и нечужд на Христос, е отдалечен 
от Него и копнее за своето освещаване. Той също подлежи на творческо преоб-
разяване. Неговото страдание и красота привличат християнския поет. Както 
в езическата древност, християнският поет възпявал красотата на жените и 
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подвизите на героите. Само че сега погледът му е по-дълбок. Зад красотата и 
мощта на света той вижда и нещо друго: вижда лика на разпнатия Христос. И 
доколкото е видял Него, той внася своя нов опит в стихиите на света: създава 
Парсифал. Доколкото обаче неговата църковност остава външна и нереализира-
на, той твори произведения на езическото вдъхновение: Песен за Роланд. Све-
тът на културата е винаги свят на напрегнатите противоположности. Разпя-
тието не идва изведнъж до съзнанието на света. Християнският катарзис на 
вдъхновението рядко остава завършен. Но на всички стъпала на вдъхновението 
то си остава вдъхновение на Светия Дух и на огъня. 

Въз основа на казаното можем да установим следващите стъпала на боговдъх-
новеното човешко творчество. На самия връх е непосредственото „придобиване 
на Светия Дух”. Тук човешкото творчество е насочено към самия Свети Дух и 
формата, която Го възприема, е човешкият дух. Този процес протича извън култу-
рата, освен ако не приемаме за култура аскетичното очистване на личността. 
Това е творчеството на светиите. По-ниско стои творческото вдъхновение, 
изпълващо живота на Църквата: нейната литургика, изкуство, умозрение. Тук 
творчеството е насочено към богочовешкия свят на откровенията и светост-
та. То се обективира не в човешкия дух, а във вещността: във формите, цвето-
вете и звуците, в идеите и словата. Това творчество е съвместимо с личната 
греховност, но предполага участие в живота на Църквата и нейния катартичен 
процес. Това е творчество свято, творчество за святото, макар и не винаги 
творчество на светии. Слизайки по-долу, ние встъпваме в християнското твор-
чество, обърнато към света и душата на човека. То е винаги сложно – чисто и 
греховно – не е свято, но е освещаващо се и освещаващо. Във всеки един мо-
мент в него е заложена възможността за падение, подмяна и изопачаване. Нужно 
ли е да добавяме, че тази опасност не е изключена и на високите нива на твор-
чеството? Още по-ниско и се спускаме в секуларното, откъснато от Църквата 
творчество, което се отличава от християнското по отсъствието на признат 
критерий. И то е може би грешно и чисто, погубващо и животворящо – нерядко 
в едно и също време, в едно и също създание. То също трябва да бъде съдено от 
Кръста. И накрая, творчеството на езическия човек, който не познава Христос, 
но и не Го предава, също е причастно на божественото вдъхновение. Трудно е 
да се каже дали то стои на най-ниското стъпало, дали е по-високо, по-невинно и 
свято от греховното вдъхновение на отпадналия християнски свят. Истина е, 
че езичеството никога не е падало толкова ниско в своето вдъхновение, колко-
то нашето обезбожено и обездуховено творчество. Но дори и в най-дълбоката 
бездна на падението, в мерзостта на Содом, отстъпниците са наранени от 
Кръста, който не могат да пренебрегнат вече дори и грешниците. От бездната 
(La bas) се открива пътят през Голгота (En route). По този път от Содом към 
Голгота върви съвременната безбожна душа, без да може да отмие от себе си 
печата на забравеното кръщение. 

Никъде, на нито едно от стъпалата на човешкото творчество не отсъства 
вдъхновението на Светия Дух. „Сляза ли в преизподнята – и там си Ти.”15 Това 

15 Пс. 138:8.
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не означава, че между даровете на Светия Дух няма качествени разлики и че 
Макарий Египетски е в същия смисъл (макар и в по-голяма степен) причастен 
на Светия Дух, както и Анакреон. Тези разлики са дълбоки и нерядко се усещат 
като пропаст. Една от тях преминава между светостта, достигана в личния 
духовен живот, и освещаването на културата: между светците и художниците. 
Другата, по-малко явна – между християнското и нехристиянското творчество, 
като тук се има предвид личната причастност на твореца към благодатния 
живот на Църквата. Възможността за извънлично, безсъзнателно участие в цър-
ковния опит (criterium Crucis) прави на практика тази втора качествена разлика 
трудно достъпна. Но тя съхранява цялото си религиозно значение в съдбата на 
самата творческа личност. 

Дълбоките качествени разлики между даровете на Светия Дух правят възможни 
антагонизмите в света на създаваните от тях ценности: например аскетично-
то отхвърляне на културата и борбата между отделните религиозни и културни 
сфери. Тази борба може да бъде оправдана жизнено по пътя към съвършенство-
то. Но християнската мисъл е длъжна да се стреми към преодоляване на проти-
воречията. Не да отрича, но да събира разпръснатото в света Божие добро. Да 
строи храма на Църквата върху фундамента на истински вселенското, способно 
да вмести цялото духовно творчество на човека. 

С Кръста и с църковния опит трябва да се съди, разделя и разсича вдъхновение-
то на човека. Но при това не бива да се забравя дълбоката ирационалност и 
аномизма на пневматофаниите. Страшно е, когато следвайки измамни призиви, 
се отдаваш в плен на духовете на стихиите. Още по-страшно е да угасиш Духа. 
Много неща трябва да оставим на последния Съд, който няма да съди с човеш-
ката мяра. Едва тогава ще се разкрие за нас непостижимото Лице на Светия 
Дух, който и в Новия завет на Господа се явява в безличните символи на вятъра, 
огъня и гълъба. 

Превод от руски: Димитрина Чернева
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шестов?

Лев Шестов (Киев, 1866 г. – Париж, 1938 г.) е от тази категория мислители, към 
които системните философи не се отнасят със симпатия. Чувствата са били 
взаимни: той също не ги е ценял. Написал е много остри думи за всички и преди 
всичко, разбира се, за великите – от Сократ, съответно враг и патриарх на 
всяко зло, до Кант, Хегел, Хусерл, Спиноза (повече може би от всички останали). 
Обрисувал ги е със сарказъм:

[Философът] се чувства по-добре от всеки друг в един военен лагер; там, под 
звуците на бойни барабани, може да крачи гордо с парадна стъпка, без да гледа 
нито напред, нито назад, а вниманието му е обърнато изключително към марша 
и спазването на ритъма.1

1 Лев Шестов, Апотеоз на безпочвеността. Опит за адогматично мислене. София, Аргес, 1991. Заглавие на 
оригинала: Апофеоз беспочвенности: опыт адогматического мышления (Санкт Петербург, 1905). 
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Самият Шестов започва духовната си кариера като литературен критик, принад-
лежи към артистичните кръгове в дореволюционна Русия. Първата му книга е за 
Шекспир и Брандес (1898), втората за Толстой и Ницше (1900), третата за Дос-
тоевски и Ницше (1902). Ще напише есета за Тургенев, Пушкин, Чехов, Ибсен, Соло-
губ. На младини самият той ще се опита да пише литература: поезия, разказ или 
новела, роман. В архива му са съхранени недатирани и недовършени новели.2 Винаги 
съм вярвал, че „който се стреми към истината, е длъжен да изучи изкуството да 
се четат литературни произведения”3. Впрочем в есетата си той не разграничава 
литературните произведения от философските, използва неразделно и двете като 
източници за размишленията си, влиза в диалог наравно и с двете. Тук вероятно се 
крие и причината, че макар и системните философи да не са се отнасяли към него 
със симпатия, интерес към него са проявявали, обичали са го и са били въодушеве-
ни редица писатели: Жид, Камю (който му посвещава няколко страници в Митът 
за Сизиф), Батай (съпреводач на книгата му за Толстой и Ницше), Малро, Бонфоа, 
Чеслав Милош, Филип Жакоте, за да се ограничим само до тези имена.

Приживе той е познавал, събеседвал е и го е свързвало приятелство очевидно 
освен с руснаците в Русия и следреволюционната диаспора с някои от най-голе-
мите писатели и мислители на неговото време: Хусерл, с когото го свързвало ис-
тинско приятелско чувство, Хайдегер, Макс Шелер, Томас Ман, Айнщайн, Мартин 
Бубер, с когото също са станали приятели, и мнозина други. Днес интересът към 
творчеството му е много ограничен и се проявява предимно в Русия, където след 
1990 г. са написани и публикувани много неща – поради невладеене на руски език 
не съм в състояние да преценя тяхното качество. Във всеки случай седемдесет и 
няколко години след смъртта му все още не разполагаме с конкретно издание на 
неговото творчество, издадено и неиздадено на руски. Шестов е писал само на 
матерния си език, нищо че е прекарал половината от живота си извън Русия, на 
останалите европейски езици основните му книги не се намират лесно, а онези, 
които се изчерпват, биват трудно преиздавани. Този спаднал интерес е оставил 
нерешени редица въпроси от неговото творчество. Например не знаем кога точ-
но са били написани много от неговите текстове, тъй като поради жизнените 
обстоятелства написването на много от тях отстои от първото им публикува-
не и следователно не сме в състояние да очертаем с точност духовната им тра-
ектория. Множество кризисни моменти от неговата биография също остават 
неуточнени, а за много други – броят им не е пренебрежимо малък – разполагаме с 
объркани и противоречиви сведения. Посредством конгресите, които организира 
Société d’Études Léon Chestov, и чрез Cahiers Léon Chestov, издавани от 1997 г., се 
правят опити, макар и с много ограничен отзвук, да бъде съживен интересът към 
неговото творчество.4 Във всеки случай спадналият днес интерес към делото 
му не се дължи на някаква конспирация, на умело режисирано damnatio memoriae 
(проклятие на паметта). Причините са вътрешни и са свързани с неговото твор-

2 Вж. двутомната му биография, написана от дъщеря му Nathalie Baranoff-Chestov, Vie de Léon Chestov, том. Ι, 
Éditions de la Différence, Париж 1991, с. 24.
3 Лев Шестов. Лев Толстой: този, който руши и изгражда светове, прев. Ная Папаспиру, ред. Димитрис Ифан-
дис. Атина, Роес, 2010, с. 146.
4 За съвременното състояние на творчеството на Шестов, вж. Geneviève Piron, Léon Chestov, philosophe du 
déracinement, L’Age d’Homme, Лозана 2010, с. 24-26.
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чество, което не импонира на съвременните търсения.

Въпросът за Бога, който занимава нашия конгрес, е основният въпрос, единственият, 
бих казал, в цялото творчество на Шестов. В текстовете си той говори и пише 
непрекъснато за християнската вяра и Евангелието, така че почти всички смятат, 
че е бил християнин, че е евреин, който се е обърнал в християнската вяра. Ако обаче 
искаме да установим религиозната принадлежност на някого поне формално, най-си-
гурният критерий не е какво е писал или казал той, а начинът, по който е бил погре-
бан. И така, когато умира Леон Исаакович Шварцман (Leо Isaakovitch Scwartzmann) – 
истинското име на Лев Шестов – в една клиника в Париж, е бил повикан евреин, за да 
произнесе полагащите се молитви. Те са казани на еврейски и немски, тъй като той 
е бил немски евреин. На следващия ден равинът Закс (Sachs) ще отслужи еврейски 
погребален ритуал на еврейски и френски, а Шестов ще бъде погребан в еврейската 
част на новото гробище в Булон-Бианкур.5 Така че не трябва да има съмнение по този 
въпрос: Шестов е бил евреин, останал е евреин до края на живота си. Роден е и е 
израснал в семейство на асимилирани евреи, които не спазвали Шабата. Баща му е 
бил ционист и познавач на големите текстове на еврейската традиция, Леон обаче 
не научава еврейски, при все че баща му е наел за него учител. Все пак обаче през ав-
густ 1898 г. той взима участие по желание на баща си във втория ционистки конгрес 
в Базел.6 Освен това е имал ясна представа за антисемитизма – тъй като е живеел 
в Русия, знаел, че в каквото и да вярва самият той, другите ще гледат на него като 
на евреин. Когато през 1919 г. решава да напусне болшевишка Русия, е бил наясно, че 
няма да сполучи много с паспорт, в който е вписано, че е от юдейско вероизповеда-
ние, затова се погрижил да се сдобие от някакъв православен свещеник с документ, 
който да му осигури безопасно излизане от страната.7 Разбира се, Шестов е бил ев-
реин само формално. Не е зачитал постулатите на юдейската вяра, не е посещавал 
синагога. Освен това, когато е казвал Библия, винаги е имал предвид онова, което 
имат предвид и християните – тоест Стария и Новия завет като неразделно цяло. 
А докато обсъжда делото на редица Отци на Църквата и на християнски мислители, 
е очевидно, че е напълно безразличен към постбиблейската еврейска традиция във 
всички нейни варианти (Талмуд, Кабала, месианизъм, хасидизъм).

***

Още във втората си книга – Доброто в учението на граф Толстой и Фридрих 
Ницше (1900) – както и в първата – Шекспир и неговият критик Брандес (1898), 
никога непревеждана на френски8 – Шестов заявява позицията си спрямо фило-
софско-религиозното движение от началото на двайсети век в Русия и определя 
централната платформа на своето духовно начертание. Тази платформа ще 
остане неизменна да края на неговия живот: война срещу логиката и морала и 
търсенето на Бога отвъд тях и против тях. Във всички негови текстове, не-

5 Вж. аналитично относно всичко това Nathalie Baranoff-Chestov, пак там, том ΙΙ, Париж 1993, с. 232-238. Вж. 
също и настойчивостта, която е проявил в търсенето на синагога за отслужването на помен за баща си, при 
което самият той ще прочете кадиш (пак там. Ι, с. 380), както и при погребението на своя брат Михаил, (с. 197).
6 Пак там., том. Ι, с.15-17.
7 Пак там, том. Ι, с. 194. 
8 Един немски превод (остава неиздаден), пак там, Ι, с. 363.
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зависимо каква е тематиката им, основната идея, която се разгръща, е именно 
тази, твърде често с привеждане на едни и същи примери, с едни и същи пре-
пратки. Това непрестанно прибягване до едно и също – тази обсесивна повторя-
емост, е основна характерна черта в творчеството на Шестов, и то до такава 
степен, че който няма специален интерес, а просто иска да добие сигурна пред-
става за него, е достатъчно да прочете една-две от неговите книги.

Онзи, който ще го вдъхнови в това търсене, несъмнено е Ницше. Характерно 
е, че във втората и третата си книга той разглежда и двамата си големи и 
любими писатели – Толстой и Достоевски, заедно с Ницше, претегля ги спрямо 
единицата мярка Ницше. Фразата, с която завършва Доброто в учението на 
граф Толстой и Фридрих Ницше, е програмна:

Ницше проправи пътя. Трябва да потърсим онова, което е над съчувствието, 
онова, което е над доброто. Трябва да потърсим Бога9.

Ницше проправи пътя, но и той има своите предшественици, макар и малцина на 
брой – Плотин, Тертулиан, Августин, Пиетро Дамяни, отчасти Джон Дънс Скот, 
Лутер, Паскал, Киркегор, Достоевски – изключвам авторите и текстовете от 
Библията. Всички те обаче са извървели пътя само до средата, уплашили са се 
и не са довършили докрай освобождаването на човека от оковите на логиката и 
морала. Тази тежка мисия се е заел да доведе докрай самият Шестов.

Върховен пример за този недовършен избавителен жест е Лутер, на когото 
Шестов ще посвети цяла своя книга.10 Написването на тази книга играе твърде 
значима роля в неговия духовен път, тъй като бележи обрат в творчеството 
му, и то в посока, която е повече философска и по-малко литературна. Нина Ба-
ранова-Шестова придава голямо значение на тази книга и я счита за един вид 
духовна автобиография на своя баща.11

Тук Лутер бива определен като предтеча на Ницше:

Формулировката на Ницше „отвъд доброто и злото” и формулировката на Лутер, 
която е взел назаем от апостол Павел (hominem justificare sola fide – И тъй, мис-
лим, че човек се оправдава с вярата, Рим. 3:28), означават буквално едно и също 

9 Léon Chestov, L’idée du Bien chez Tolstoi et Nietzsche (Philosophie et Prédication), прев. от руски T. Rageot-
Chestov и G. Bataille, Vrin, Париж 1949, с. 254 (курсивът е на автора).
10 Léon Chestov, Sola fide. Luther et l’Église, PUF, Париж. През 1913–1914 г. Шестов пише в Швейцария книга 
със заглавието Sola fide, разделена на две части: първата се отнася до гръцката и средновековна философия, 
а втората до Лутер и Църквата. През 1914 г., завръщайки се в Русия, той няма да вземе със себе си ръкописа, 
който ще си възвърне едва когато напуска окончателно родината си през 1920 г. Но никога няма да го издаде, 
понеже междувременно през 1915–1919 г. написва Potestas Clavium (Властта на ключовете, първо издание 
на руски, Берлин, 1923), в което е включил някои части от Sola fide. В крайна сметка, втората част на първо-
началния ръкопис ще бъде издадена за пръв път в гореспоменатия френски превод през 1957 г., а цялото 
произведение в руски оригинал през 1966 г. (Y.M.C.A. Press). Вж. относно всичко това N. Baranoff-Chestov, пак 
там, том. Ι, с.147-148 и 407. Нека добавим, че това първо френско издание на Sola fide (1957) е включено в 
поредицата Études d’Histoire et de Philosophie Religieuses на Факултета по протестантско богословие на универ-
ситета в Страсбург, ръководен от известния френски протестантски богослов Роже Мел.
11 Пак там., том Ι, с. 148.
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нещо. Лутер дори е бил по-дързък от Ницше (Sola fide, пак там, с. 9-10, курсивът 
е на автора).

Sola fide (само с вяра), което Лутер възприема от апостол Павел и от Августин, 
най-вече от полемиката му срещу Пелагий, освобождава хората от надменната 
илюзия, че могат да се спасят със собствените си сили, чрез добрите си дела, 
чрез собствената си добродетелност. Добродетелта и добрите дела не само 
не спасяват, а покваряват душата, тъй като я захранват със слава. Шестов 
повтаря десетки пъти в текстовете си, че противоположността на греха не 
е добродетелта, а вярата, както е според апостол Павел („всичко, що не е от 
вяра, е грях”, Рим. 14:23), и че за да стигнеш до нея, трябва да отхвърлиш хо-
мота на логиката и морала. Вярата се размива, когато понечи да се съчетае с 
логиката, следователно всякакъв компромис между тях е невъзможен.12

Лутер е бил не само предшественик на Ницше, но и на Достоевски, и по-специ-
ално на легендата за Великия инквизитор, който отразява с най-голяма точност 
и яркост реалността в Католическата църква.13 Онова, което е характерно за 
католицизма според Шестов, е идеята за potestas clavium, тоест за безпогреш-
ния авторитет и власт на Църквата. Тази идея католицизмът взима от Древна 
Гърция, само че на мястото на Разума (Ratio) е поставил Църквата.14 Шестов е 
обсесивен: в крайна сметка баща на идеята за potestas clavium отново не е някой 
друг, а големият враг – Сократ.15 Католическата църква прославя Августин, но 
се доверява на Пелагий, почита апостол Павел, но мисли като Сократ.16 Европа 
не е могла да приеме непреодолимото и непримиримо различие между логика и 
вяра, философия и Библия, Атина и Йерусалим. За да бъде то прието в Европа, 
християнството е трябвало да се подчини на логиката, на философията. Не съ-
ществува друг начин за това освен начина на Сократ, на Платон, на Аристотел. 
Неточно е разбирането, смята Шестов, че в средновековна християнска Европа 
философията се е превърнала в ancilla theologiae (слугиня на теологията), в сила 
е тъкмо обратното: богословието се е превърнало в слугиня на философията.17

Срещу potestas clavium, тоест срещу господството на логиката и морала, ще се 
разбунтува Лутер с едно-единствено оръжие, sola fide: добродетелта и логиката 
не спасяват човека, само безумството на вярата го избавя. Но и Лутер няма да 

12 Sola fide, пак там, с. 139.
13 Интересно е да отбележим под линия, че Шестов вярва, че легендата се отнася само до Католическата църк-
ва, а не и до Православната, към която, общо казано, не отправя критика. Вж. Alexis Philonenko, La philosophie 
du Malheur, 1. Chestov et les problèmes de la philosophie existentielle, Vrin, Париж 1998, с. 184.
14 Sola fide, пак там, с. 77.
15 Пак там, с. 134.
16 Пак там, с. 81.
17 Léon Chestov, Le Pouvoir des Clés (Potestas Clavium), J. Schifrin-éditions de la Pléiade, Париж, 1928, с. 87. 
Протестантската идея, че елинизирането на Библията, тоест нейното превеждане на философски език, е било 
единственият начин да бъде приета в Европа, но същевременно е представлявало и пълно отричане и преда-
телство, преминава през цялото творчество на Шестов. Това елинизиране, което според него започва с Филон 
(за юдаизма) и с Климент Александрийски (за християнството), достига до своя апогей със средновековната 
философия. В третата част (с. 199-285) на последната му книга (Атина и Йерусалим), на която ще се спрем 
непосредствено по-долу, той ще формулира за пореден път много аналитично тази идея, обсъждайки с респект, 
но и пълно несъгласие книгата на Étienne Gilson L’Esprit de la philosophie médiévale (1932).
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дръзне да доведе докрай своето освобождаващо начинание. И той ще се съюзи с 
Аристотел, ще консолидира едно учение, една доктрина с общи и задължителни 
постулати. Това са искали хората и точно това му е дало възможността да 
се опълчи срещу католицизма. Съдбовно е било нещата да се развият по такъв 
начин, тъй като хората не издържат дълго без закрилата на задължителните 
истини, без щита на логиката и морала.18

През 1928 г. Шестов ще се запознае с творчеството на Киркегор по настойчиво 
поощряване – абсурдно, но е така – от страна на Хусерл: „Как стана така – пита 
се самият той, – че един човек, целият живот на когото е бил прослава на логи-
ката, отведе мен към химна на Киркегор за абсурдното?”19. Хусерл е имал право 
да настоява на това: срещата на Шестов с творчеството на Киркегор, което 
чете на немски, както може да се очаква, е била разтърсваща. Плод на тази сре-
ща ще се окаже неговата книга Киркегор и екзистенциалната философия (Глас в 
пустиня).20 Книгата е написана с напрегнатост и топлота, тъй като Шестов ще 
открие у Киркегор нещата, в които вярва и самият той, ще срещне по самотния 
си духовен път една мъченическа, сродна душа. Според Шестов Киркегор е велики-
ят мислител на екзистенциалната философия, която, обратно на теоретическата 
(speculativa), не се стреми да проумее, а да напъти човека как да живее, да го 
отведе дотам, че да пожъне той плод от дървото на живота, а не от дървото 
на знанието (което води към смъртта). Единственият път към това е пътят на 
вярата, защото само вярата, тоест Абсурдното (Absurdum), може да освободи чо-
века от потисничеството на логиката и на морала и да го отведе към Свободата 
на неограничената възможност, тоест към Бога. В този свят, където господства 
Логиката, гласът на Киркегор е бил, разбира се, съдбовно обречен да остане зави-
наги самотен, глас в пустиня, vox clamantis in deserto, каквото впрочем е и подза-
главието на книгата. Верен на неизменния си възглед, Шестов счита, че Киркегор 
също се е разколебал и не е довел докрай освобождаващия си жест, което показва 
уважението му към Сократ – идеята за суспендиране (а не просто премахване) на 
морала.21 Сърцето му е с Йов, но не се е отърсил от чародейството на Хегел.22

В същата линия на мисли се движи и последната книга на Шестов, която носи 
заглавието Атина и Йерусалим. Опит за религиозна философия, излязла от пе-
чат няколко месеца преди смъртта му.23 В предговора той ще обясни, че има 

18 Sola fide, пак там, с. 142-143.
19 Из словото на Шестов в памет на Хусерл, което е и последният написан от него текст (довършва го месец 
преди самият той да умре): „In Memory of a Great Philosopher: Edmund Husserl”, Lev Shestov, Speculation and 
Revelation, Ohio University Press 1982, с. 267-293:272.
20 Léon Chestov, Kierkegaard et la philosophie existentielle (Vox clamantis in deserto), Vrin, Париж 1936 (от тук 
нататък препратките са към нейното трето издание, 1972, от същия издател). Книгата е представена хвалеб-
ствено от Левинас в Revue des Etudes Juives, том. 101, 1937, с. 139-141.
21 Вж. трета глава от книгата на Киркегор, „La suspension de l’éthique”, пак там, с. 62-79.
22 Пак там, с. 83.
23 Léon Chestov, Athènes et Jérusalem. Un essai de philosophie religieuse, Vrin, Париж, 1938 (препратките са към 
нейното второ издание, Flammarion 1967). Руският оригинал ще бъде издаден през 1951 г. (YMCA Press, Па-
риж). Книгата се състои от увод, написан през април 1937 г., и четири части, написани по-рано и в голямата им 
част публикувани; вж. за повече подробности N. Baranoff-Chestov, пак там, том. ΙΙ, с. 187-188. Според едно сви-
детелство Шестов е считал книгата за най-важното в живота си, вж. Ramona Fotiade, „Repères chronologiques”, 
сп. Europe, посвещение на Шестов, бр. 960, април 2009, с. 200.
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предвид тази религиозна философия:

Религиозната философия не е търсене на предвечно съществуващото, на неизмен-
ния строй и порядък на битието, не е поглед назад (Besinnung), нито пък е постига-
нето на разликата между добро и зло, което измамно обещава мир на изтерзаното 
човечество. Религиозната философия е зараждащото се в безмерни напрежения, в 
отвращение от знанието и чрез вярата преодоляване на лъжливия страх от нео-
граничаваната от нищо воля на Твореца (la peur mensongère de la volonté que rien 
ne limite du Créateur), страх, внушен от изкусителя на нашия праотец и предаден 
на всички нас. Другояче казано, тя е великата и последна борба за първичната 
свобода и скритото в свободата „твърде добро”, което след грехопадението се 
е разцепило на немощно добро и на унищожително зло. Нашият разум повторно е 
опорочил в очите ни вярата: той е „разпознал” в нея незаконната претенция на чо-
века да подчини на своето желание истината и затова ни е отнел най-драгоценния 
дар на небето, неотменното ни право да участваме в творческото fiat (да бъде), 
вмествайки и свеждайки нашето мислене в плоскостта на вкамененото est (е)”24.

Този кратък преглед на духовния път на Шестов – и по-обширен да беше, пак нищо 
не би се променило – показва, че през целия му жизнен път си остават неизменни 
както неговият централен въпрос, така и отговорът. Постоянният, неизменен и 
по същество единствен въпрос на Шестов е отношението знание и вяра, теоре-
тическо и философско, Слово и Библия, Атина и Йерусалим. А отговорът е също 
толкова неизменен: Шестов се обявява в полза на вярата, на Библията, на Йеруса-
лим. Той е на страната на Авраам и срещу Сократ, на страната на Йов и срещу 
Хегел. Дилемата е абсолютна, не може да бъде прехвърлен мост и не подлежи на 
компромисни решения. Двата града не са свързани от никакъв път, те са несъв-
местими дестинации. Ще отидеш или в единия, или в другия. Ако Бог казва истина-
та, според съответния разказ на Битие знанието води до смъртта, ако е обрат-
ното, ако змията казва истината, тогава знанието прави човека бог.25 Избираш.

Атина представлява светът на логиката и морала, светът на всеобщите, из-
вечни, задължителни за всички, принудителни истини, тоест в крайна сметка 
светът на необходимостта. Това е езичеството – господството на фатума. 
Какво може да победи потребността? Логиката и моралът ли? Разбира се, че 
не, защото логиката и моралът са основите на необходимостта. Йерусалим 
представлява света на вярата, не признава съществуването на вечни и нена-
рушими закони, той е светът на Бога, което означава, че в този град всичко е 
възможно, нищо не е окончателно, дори това, което вече е станало, може да се 
промени. Той е светът на чудото, тъй като именно това означава чудо: всичко 
е възможно. Йерусалим, в последна сметка, е светът на абсолютната Свобода. 
Свобода не означава избор между доброто и злото, а избавление на света от 
злото. Докато съществува злото, свободата е измама и илюзия, единствено 
унищожаването на злото, което е възможно чрез вярата, води към Свободата.26 

24 Athenes et Jerusalem, пак там, с. 37-38.
25 Athènes et Jérusalem, пак там, с. 210
26 Kierkegaard, пак там, с. 323.
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В последна сметка, можеш да избираш между необходимостта (Атина) и свобо-
дата (Йерусалим).

Който прочете книгите на Шестов или поне двете последни от тях – Киркегор 
(1936) и Атина и Йерусалим (1938), ще бъде стъписан от силата, с която се за-
щитават вярата, чудото, Библията. Изглежда, че този вечен номад решително 
е направил своя избор да обитава постоянно Йерусалим.

Но действително ли е така? Искам да кажа, колко библейска е вярата на Шес-
тов? Колко библейска е една вяра, на която са чужди любовта, милостта, 
справедливостта?27 Библията, Старият и Новият завет, преди всичко са зовът 
на Бога към хората да изградят общност от вярващи, която да съблюдава Не-
говите повели, които могат да бъдат обобщени в любовта към ближния. Това 
е библейският морал: безграничната любов към другия, любов, която ще отиде 
дотам, че да умреш за него. Библейски морал, това е: „защото гладен бях, и Ми 
дадохте да ям” (Евангелие на Матея, 25;35). Вярата на Шестов няма никаква 
социална препратка, тя е самотна, солипсистка, аристократична, анархистка. 
Когато вярата, смята Шестов, се разпространява и става обща, когато се 
приема от мнозинството, тогава тя се изгубва. Още повече се изгубва, когато 
се институционализира и се превръща в Църква (или Синагога). Вярата се ражда 
в отчаянието, в самотата, в пълната мистичност.28 В последна сметка тя е 
екстаз, raptum, сграбчване29, тя е тръпка и ужас, затова е и неподатлива на пре-
даване към повечето хора, които просто търсят решение на проблемите си.30

Бих могъл да подмина солипсисткия и аристократичен характер на вярата на 
Шестов, ако тя не беше толкова радикално антиетична вяра. Тук обаче e налице 
следният парадокс: моралът, срещу който с такава острота се обръща той, е 
гръцката етика. По същество той се опълчва срещу идеала на мъдреца, който ос-
тава апатичен, каквито и злини да го сполетят, колкото и болка да се трупа. При 
все това библейският морал, който е именно антипод на тази буквално демонична 
позиция, отсъства от неговото полезрение. Когато Шестов говори за морал, той 
има предвид изключително философската етика. Шестов е мислител на смъртна-
та тревожност, на безпокойството, на несигурността, на рискуването, на изко-
реняването, той се обръща срещу логиката и етиката, защото са успокояващи, 
гарантират сигурни положения, дават ни твърдина, на която да стъпим. Все пак 
именно защото игнорира библейския морал, той не може да схване, че библейският 
човек е проникнат от дълбоко и нестихващо нравствено агонизиране, понеже ви-
наги счита, че не се прави онова – тоест всичко – което трябва да се направи за 
страдащия събрат, чe той и само той носи отговорност за злото, съществуващо 
в света, затова отправя непрестанно към Бога онова „провикнах се”31, което тол-

27 Вж. между другото, L’idée de bien chez Tolstoi et Nietzsche, пак там-ό.π., с. 224, 228+ Kierkegaard, пак там, 
с.182, 207.
28 Sola fide, пак там, с. 151+ βλ. и Potestas Clavium, пак там., с. 245-246.
29 Пак там, с. 150.
30 Пак там, с. 147-148.
31 В оригинала εκέκραξα.- Б.пр.
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кова е вълнувало Шестов, тъй като дълбоко в себе си съзнавал, че е неспособен да 
извърши сам доброто. Дали впрочем всичко това не е успокояване?

Извор на вярата на Шестов, както и на цялата негова мисловна система е 
отчаянието. Само отчаяният, човекът, лишен от сигурност, онзи, който е из-
губил почва под нозете, може да разчупи оковите на логиката и морала и да се 
обърне към Бога. Никъде обаче в неговото творчество не откривам радостта 
от истинската среща с Бога. Когато мракът се отдръпва, животът – вярва 
Шестов – губи всякаква истина. Истината се намира в страданието. Трябва да 
унищожим логиката и морала, да останем без всякаква сигурност и опора, за да 
заживеем в неподправено отчаяние. Когато прочел Гетсиманската нощ, негови-
ят любим приятел Николай Бердяев изпраща писмо, в което му пише следното:

Книгата е много интересна, много добре написана, но предизвиква у мен дълбоко 
възражение. Настоятелно не искаш да приемеш, че лудостта на Паскал и на апос-
тол Павел е била лудост в Христа. Превърнал си Благодатта в мрак и страх32.

Бердяев е абсолютно прав: благодат за Шестов са мракът, страхът, стра-
данието. Неслучайно никога в текстовете си той не споменава Христовото 
Възкресение (нито впрочем Неговата кръстна смърт). Дали и вярата във Въз-
кресението не е един вид успокоение?

Първоначалният въпрос остава: къде в последна сметка обитава Шестов? Бих 
могъл да отговоря: никъде, нито в единия град, нито в другия. За писателя, въз-
дигнал в апотеоз изкореняването, непрестанното изгнаничество, състоянието 
на номадство като условие за търсене на истината33, подобен отговор не би 
бил произволен. Във всеки случай лично аз бих го сметнал за увъртане. По-горе 
видяхме, че Шестов признава господството на Атина в историята, но той без-
резервно избира Йерусалим. Освен това видяхме, че този Йерусалим не прите-
жава основните характеристики на библейския град. Наистина кое е името на 
Бога на Шестов? Който не е изтлял от любов към страдащия, не може никога, 
до памтивека, каквото и да казва, каквото и да пише, да бъде негов жител. Без 
милост, любов, справедливост, опрощение няма Йерусалим. Само немощната чо-
вешка любов и съчувствието, само жертвата разпукват коравата черупка на 
необходимостта. Други неща обаче интересуват Шестов и най-вече войната 
срещу логиката и морала. Йерусалим, в последна сметка, е укреплението, от 
което той води тази битка. Шестов не е нито юдей, нито християнин. Той е 
ирационалист фидеист. Шестов остава завинаги атинянин, един атинянин, кой-
то мрази родината си и решава да заживее в Йерусалим. И наистина ще заживее 
там, но винаги като атинянин.

Превод от гръцки: Здравка Михайлова

32 Вж. N. Baranoff-Chestov, том. Ι, пак там, с. 322. Съответната кореспонденция между тях на с. 320-329.
33 „Апотеоз на безпочвеността. Опит за адогматично мислене”, пак там, с. 90.
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Димитър	Спасов

мама	габриели

Твърде често сме изправени пред изкушението 
да отпращаме светостта някъде в миналото и 
да я качваме високо-високо на пиедестала на по-
читанието. Това е едновременно и благочестиво, 
и безопасно – съвсем уставно почитаме с уста 
нашите светци и се покланяме телесно на тех-
ните иконографски ликове, като едновременно с 
това ги държим на безопасно разстояние от нас. 
Винаги имаме подръка удобните и освобождаващи 
ни от отговорност обяснения: времената тогава 
са били различни; хората са били други – силни и 
вярващи; какво можем да сторим ние, постмодер-
ните и постхристиянските обитатели на XX и 
XXI в., във време на всеобщо отстъпление и т.н., 
и т.н.

Така постоянно и систематично отдалечаваме светостта от нас, от на-
шия живот, от тук и сега, докато от нея останат само избледнели контури 
някъде в славното минало. Удобно забравяме, че носителите на светостта 
са личности – знайни и незнайни, хора от плът и кръв, поставени като нас в 
ситуация на избор. Личности, които откликват на Божия зов с такава сила, 
категоричност и вярност, че биват чути от Него. И Той щедро излива върху 
тях Своите дарове, защото Бог не с мярка дава Духа. Прави Го постоянно. По 
великата си милост излива Своята благодат и в наши дни, върху наши съвре-
менници, за да ни покаже, че не сме оставени сами и че всяка наша молитва 
и всяко наше действие, сторени от сърце съкрушено и смирено, не остават 
без отговор.

Един от тези избрани Божии съсъди на XX в. е старец Гавриил Ургебадзе (1929–
1995), или както го наричат в Грузия, мама1 Габриели. В личността му по непов-
торим начин се преплитат гоненията на атеистичния съветски режим и аскеза-
та от първите векове на монашеството, редкият и труден дар на юродството 
и надмогването на психични проблеми, духовното наставничество и дарът на 
прозорливостта, радикализмът на вярата и горещата любов към ближния, тего-
бите на постоянните болести (особено през последните години от живота му) 
и неспиращите случаи на изцеления край неговия гроб. 

1 Мама на грузински означава баща, отец.

Отец Гавриил
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Детството

Отец Гавриил (Годердзи Василиевич Ургебадзе) се ражда през 1929 г. в Тбилиси. 
Баща му, който бил убеден комунист, умира твърде рано и в негова чест родни-
ните се обръщали към момченцето с името Васико. 

За пръв път Васико чува за Христос малко след като тръгва на училище. По 
време на шумен междусъседски скандал една жена казва на другата: „Какво 
ми направи, та ти ме разпна като Христос”. Момченцето попитало защо са 
разпънали Христос. Съседките не успели да му отговорят, а го отпратили да 
пита някой свещеник. Васико това и прави, отива до близката църква, където 
църковният пазач го посъветвал да си купи книжка за Иисус Христос и сам да 
прочете. Така се случва срещата на Васико с Евангелието. Бог намерил начин 
да призове още едно сърце, което вече Го търсело и жадувало. Не след дълго 
дванайсетгодишното момче вече знаело, че иска да посвети живота си на Бога 
и Църквата. Подобен избор в началото на 40-те години в Грузия бил сигурен знак 
за тежък сблъсък със съветската държавна машина и за осакатен живот. Ето 
защо майката на Васико прави всичко възможно да го откаже от поетия път. 
След поредния неуспешен опит, в пристъп на гняв и безпомощност, тя изхвърля 
Евангелието му в тоалетната. Същата нощ Васико бяга от вкъщи. Първият 
манастир, който посещава – Самтаврийския женски манастир, намиращ се в 
старата столица на Грузия Мцхета – се оказва и мястото, където ще завърши 
земните си дни. Никой не смее да приюти за повече от ден-два невръстното 
момче, за да не си навлече неприятности с властите. Не след дълго майка му го 
открива и го връща обратно в дома им, вече примирила се с избора на Васико.

Начало	на	служението

След като отбива военната си служба, Васико се завръща в родния Тбилиси. Заг-
рижени роднини му намират хубаво момиче и се опитват да го сгодят. Семей-
ният живот обаче не е идеалът, към който се стреми младежът. За да пресече 
бъдещи подобни опити, Васико посещава градския психодиспансер, където го кар-
тотекират и пенсионират по инвалидност. Кой би пожелал сега такъв жених? 

В началото на 50-те години пред изумените погледи на съседите на Васико се 
открива странна гледка. Младият мъж със собствени усилия и с подръчни мате-
риали започва да строи в двора на къщата си църква. Постепенно издига малък 
купол, а над него забива кръст. По цял ден обикаля из сметищата на града, за да 
издирва изхвърлени икони. Успява да събере стотици и с тях украсява стените на 
своята църква. Властите са потресени от дързостта на този младеж. Издадена 
е заповед за незабавно разрушаване на храма, която Васико отказва да изпълни. 
Градежът все пак е разрушен. След няколко години Васико изгражда седемкуполна 
църквичка, която властите отново разрушават, а той пак възстановява. Послед-
ният храм е запазен и може да бъде видян в Тбилиси на ул. „Тетрицкаройска” №11. 

Младият мъж вече е абсолютно уверен, че неговото призвание е да поеме по 
монашеския път. През 1955 г. постриганият за дякон Годердзи Ургебадзе пише 
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писмо до Кутаиско-Гаенатския епископ Гавриил: „От детските си години имам 
копнеж към монашеството, затова смирено Ви моля да ме пострижете в малка 
схима и да ми дадете името на св. Гавриил Атонски”. На 27 февруари същата 
година е извършено пострижението на новия монах Гавриил, а три дни по-късно 
той е възведен в йеромонашески сан. Едно дългогодишно, горещо и съкровено 
желание е сбъднато. Ето защо буди недоумение молбата за освобождаване от 
свещеническо и монашеско служение, която о. Гавриил изпраща само година по-
късно. Писмото му е съпроводено от записка на ръкоположилия го епископ Га-
вриил, в чиято епархия той служи: „Отец Гавриил в служението си проявяваше 
усърдие, послушание и смирение, старателност и безкористност. Но проявилите 
се признаци на болестта – шизофрения – възпрепятстват неговото служене на 
литургия”. В края на 1956 г. лично тогавашният католикос-патриарх на Грузия 
Мелхиседек горещо се застъпва пред епископ Гавриил и го моли отново да прие-
ме при себе си монаха, като му позволи да служи литургия. 

През следващите няколко години о. Гавриил се подвизава в манастира Бетания, 
където Господ го среща с двама велики подвижници – архимандритите Йоанн и 
Георги2. Манастирът официално има статус на паметник на културата, а два-
мата монаси в него са зачислени като нощна охрана и дори получават заплата 
за това, но в действителност манастирът е един от малкото в Грузия по онова 
време с истински монашески живот. След смъртта на архимандрит Йоанн през 
1957 г. отец Георги приема голяма схима, взима името на своя духовен брат 
Йоанн и остава последният монах в единствения действащ тогава мъжки мана-
стир в Грузия. Отец Гавриил разказва следната история от последните дни на 
схиархимандрит Георги-Йоанн. 

Докато изпълнявал молитвеното си правило, о. Гавриил три пъти чул глас: „Ста-
вай и веднага тръгвай към Бетания”. Тъй като нямало никакъв транспорт, оте-
цът тръгнал от Тбилиси пешком и стигнал в манастира привечер. Там го очаквал 
старецът Георги-Йоанн, който му казал: „Чедо, молих се да дойдеш при мен, за 
да ми прочетеш молитвата за разлъка на душата от тялото”. Външният вид на 
схиархимандрита по никакъв начин не предвещавал скорошната му смърт. Отец 
Гавриил със сълзи на очи прочел молитвата и след няколко часа неговият духовен 
наставник починал. 

След смъртта на двамата старци манастирът Бетания окончателно е затворен 
от властите и о. Гавриил се завръща в Тбилиси. Там започва да служи и пропо-
вядва в храма „Св. Троица”, като успява да събере малка общност от енориаши. 

Бурята

На 1 май 1965 г. центърът на Тбилиси е препълнен с народ – провежда се тради-
ционната манифестация. На фасадата на Министерския съвет над многохиляд-
ното множество се извисява дванадесетметров портрет на Ленин с неизменния 

2 На 18 август 2003 г. Синодът на Грузинската православна църква причислява към лика на преподобноизпо-
ведниците архимандритите Йоанн Майсурадзе (1882–1957) и Георги-Йоанн Мхеидзе (1887–1960). 
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лозунг „Слава на Ленин”. За секунди портретът лумва в пламъци, започват да 
гърмят окачените около него електрически крушки. Настава суматоха, спешно 
е повикан отрядът за борба с тероризма. Извършителят е един-единствен чо-
век – отец Гавриил. Заобиколен от обезумяла тълпа, той смело проповядва: „Не 
бива да боготворите човек. Там, на мястото на Ленин, трябва да виси Христо-
вото разпятие. Защо пишете „Слава на Ленин”? На никой човек не му трябва 
слава. Трябва да се пише „Слава на Господ Иисус Христос, Който победи смъртта 
и ни дарува вечен живот!”. Милиционерите едва успяват да спасят монаха от 
линч – измъкват го от ръцете на тълпата със счупена челюст и седемнадесет 
фрактури по тялото. 

За да проумеем по-добре случилото се, е достатъчно да си припомним, че само 7 
години по-рано Никита Хрушчов започва безпрецедентна антирелигиозна кампания 
в Съветския съюз и обещава, че през 1965 г. „ще покаже по телевизора послед-
ния поп”. Цялата държавна машина, профсъюзите, кинодейците и писателите за-
почват на широк фронт да изкореняват остатъците от религиозното съзнание. 
Само за няколко години два пъти намалява броят на енориите и на монасите в Съ-
ветския съюз, три пъти намалява броят на манастирите и духовните семинарии. 

На отеца е повдигнато обвинение по чл. 71, ал. 1 „за антисъветска дейност” – 
наказанието е смърт чрез разстрел. В следствието го разпитва и Едуард Ше-
варднадзе, бъдещият външен министър на Горбачов и втори президент на не-
зависима Грузия. Следователите искат да признае, че изпълнява нареждане на 
Църквата и е част от по-голяма мрежа. Чуват обаче едно и също: не бива да се 
боготворят хора, християните не се кланят на идоли и не участват в изгражда-
не на капища, единствената слава принадлежи на Бог. Разпитите продължават 
със седмици, тъй като никой не може да проумее, че сам човек е способен да се 
опълчи срещу цялата съветска система. Решават, че е невменяем, и разстрелът 
е заменен с принудително лечение в психиатрична болница. Бог отново намира 
начин да запази живота на своя верен слуга.

Отец Гавриил по-късно си спомня за този период: „Вкараха ме в една килия, съ-
блякоха ме, оставиха ме само по долно бельо, взеха ми кръста и иконите. Молих 
ги да не ми ги взимат, повтарях им, че съм монах. А те ми отговаряха:"Ти не 
си  никакъв  монах, а  враг на народа и скоро ще те унищожим". Останах сам в 
килията. Дойде време за молитва и се чудех какво ще правя. Видях в ъгъла на 
килията метла, издърпах от нея две снопчета, вързах ги с конец от бельото и 
стана кръст. Сложих го в ъгъла и започнах да се моля. Но апостолът на сатана-
та ме гледал през шпионката, втурна се в килията и ми взе кръста с думите, че 
тук молитвата е забранена. Тогава се разгневих, застанах до стената, рапънах 
ръцете си настрани и казах: „Аз самият съм кръст. Ела и го вземи”. Надзирате-
лят реши, че съвсем съм полудял и си излезе”.

Следственото дело е унищожено през 80-те години, но до нас е достигнала 
епикризата от болничното заведение. Диагнозата е: „Психопатична личност, 
предразположена към психозни и шизоидни състояния… Съгласно анамнезата 
на 12-годишна възраст му се привидял зъл дух, с рога на главата… Болният е с 
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нарушена ориентация в пространството, околната среда, времето. Вярва в съ-
ществуването на небесна същност, Бог, ангели и т.н. В разговорите основната 
ос на психопата се върти около това, че всичко се случва по Божия воля и т.н… 
Ако някой го заприказва, винаги говори за Бог, ангели и икони…”. 

По	улиците	на	Тбилиси

Половин година по-късно отец Гавриил е освободен от принудителния престой в 
психиатрията. Започва най-тежкият период от неговия живот – забраняват му 
да служи във всички храмовете в Грузия. Нещо повече, често е гонен и физически 
избутван от църквите, а негови събратя отказват да го причастяват.

По улиците на Тбилиси се появява един бродещ монах, често пъти бос, с медна 
диадема на главата, който ту проси милостиня, ту раздава пари или пък високо 
проповядва за Христос. „Човек без любов е като стомна без дъно” – постоянно 
повтаря този чудак, докато разглежда минувачите през една счупена стомна. 
Влиза в храмовете, прекъсва службата и нарежда на присъстващите: „На колене, 
покайте се за греховете си”. 

Един от старинните храмове на Тбилиси, посветен на света Шушаник, е пре-
върнат в театър. Отецът влиза там и прекъсва постановките с възгласите: 
„Как не ви срам да осквернявате Божия дом, как може да играете върху олтара! 
Покайте се!”. Публиката му се смее.

Градски луд или Христа ради юродив? За хомо советикус подобна дилема не съ-
ществува. По парадоксален начин тя не съществува и за православните хрис-
тияни. Разсъждавайки по тази тема, акад. Владета Йеротич пише следното: 
„Когато говорим за юродивите в православните страни и се вглеждаме в дъл-
гата история на юродството, пред нас, психиатрите и психолозите, възникват 
сериозни въпроси за действителното присъствие на някои душевни болести или 
умствена изостаналост у такива хора. На този актуален и днес въпрос (особе-
но днес, поради все по-големите знания за произхода, протичането и изхода на 
отделни душевни болести) Георгий Федотов, колкото и да е чудно, има ясен и 
прост отговор: истинската лудост или умствена изостаналост не е пречка за 
християнската святост! Физическата или душевната болест може да съжител-
ства в един и същи човек заедно с най-възвишени духовни състояния…

В 1971 г. тогавашният католикос-патриарх Ефрем II назначава отец Гавриил за 
настоятел на женския манастир Самтавро и вдига забраната му да служи.

Духовното	наставничество	и	даровете	на	Духа

Отец Гавриил първоначално се настанява в една дъсчена барака на манастира, 
бивш курник. Помещението е изключително малко и ниско, между дъските зеят 
огромни луфтове, но старецът живее там и през зимата. Често го виждат да 
ходи бос по снега в най-големия студ. По време на цялата Страстна седмица от 
импровизираната му килия се чува силен плач. 
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Монахините бързо свикват с чудатостите на своя настоятел, както и с понякога 
суровия му начин на възпитаване в смирение. Те безпогрешно разпознават голямата 
и нежна любов, която излъчват сърцето му, погледът му, думите му – дори когато ги 
хока за нещо. „Любовта е над каноните и уставите” – обича да повтаря о. Гавриил. 

Става особено суров и непримирим, ако някой си позволява да осъжда своя 
ближен. „Ако видиш убиец, блудница или пък някой пияница, който се въргаля 
по земята, не го осъждай – казва старецът, – понеже Сам Бог му е отпуснал 
юздите, а твоите ги държи изкъсо. Ако отпусне и твоите, ще се окажеш в 
много по-лошо положение: може да изпаднеш в същия грях, в който осъждащ 
другия, и така да загинеш”. Монахиня Елисавета (Зедгинидзе) си спомня как 
един ден заедно с отец Гавриил тръгнали към манастира Джвари. По пътя 
отецът я накарал да купи водка и щом стигнали до църквата, извадил изпод 
расото бутилката и започнал да пие. Дал и на монахинята. А след това с 
радостен глас казал: „Браво, виждаш ли, никой тук не ни осъди. Тези всичките 
ще се спасят”.

Във всеки човек старецът виждал Божия образ, а с особена любов се отнасял 
към немощните и слабите. „Ненавиждайте злото, но човека, който го върши, 
обичайте и съжалявайте – казва той. – Може би този, който днес върши зло, 
чрез молитвата, сълзите, поста и покаянието утре ще се очисти и ще стане 
подобен на ангел – всичко е по Божията воля.”

Срещата със стареца преобръщала съдби, думите му винаги попадали в целта 
и променяли из основи живота на събеседниците му. За мнозина от тях тези 
срещи се превърнали в първи крачки към Христа и Църквата. Ето защо мълвата 
за монаха се разпространила из цяла Грузия и много хора идвали да го видят 
в манастира. Отец Гавриил обаче бягал като дявол от тамян от всяка хорска 
похвала и веднага започвал да юродства. Започвал да разказва как по цял ден 
яде и пие, живее по-добре и от фараоните и дори няма къде да прибере толкова 
много храна. Или пък се правел на пиян, сядал на пейката в двора с кана вино, 
преструвал се, че хем я крие, хем тайничко я надига. 

Всички посетители посрещал на богато наредена маса и задължително поръчвал 
да донесат от „професора” – така наричал червеното вино. Самият той не се 
докосвал до храната. „Аз се храня с вашата любов и присъствие” – казвал. Ако 
обаче някой човек имал истинска нужда от помощ, отецът не се колебаел да яви 
дадените му от Бога дарби. 

Веднъж по време на многолюден обяд след служба старецът попитал един мъж 
защо е извършил такъв тежък грях. Последвало неловко мълчание, човекът ужас-
но се смутил. Отец Гавриил с много такт и любов отиграл ситуацията, мъжът 
публично се покаял, а по-късно станал свещеник. 

Известният грузински актьор Давид Гиоргобиани, изиграл една от главните роли 
във филма Покаяние, си спомня за една от своите срещи със стареца. Още щом 
прекрачил прага на килията му, монахът започнал да плаче на глас. Чувало се 
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как сълзите падали по каменния под. „Какво се е случило, отче” – попитал Да-
вид. „Синко, та ти загиваш” – му казал старецът, който безпогрешно, сякаш на 
рентген виждал вътрешното състояние на хората. Нежно го прегърнал и цяла 
вечер разговарял с него за смирението и за йерархията на целите, които си 
поставяме в живота.

Веднъж, докато си седял на пейка в двора на манастира, при него дошла една 
непозната, млада и много красива жена, облечена предизвикателно. Тя седнала в 
скута му, започнала да го милва и да му говори какъв е красавец. Обещавала от-
ново да го посети. Старецът търпеливо изчакал да свърши нейното дърдорене 
и казал: „Ела, Маквала, пак ела”. Като чула името си, жената подскочила и бързо 
си тръгнала. На другия ден отново дошла в манастира, като не спирала да плаче 
и да иска прошка от отеца за своето предишно безсрамие.

Един монах попитал стареца какво е постът. „Сега ще ти обясня” – казал оте-
цът и подробно разказал на монаха за всичките му грехове. От срам монахът 
не знаел накъде да погледне, паднал на колене и се разплакал. Старецът се 
усмихнал и му казал: „Сега отивай да ядеш”. „Не, отче, благодаря, но не мога” – 
отвърнал монахът. „Ето това е постът – казал старецът, – да помниш своите 
грехове, да се каеш и да не мислиш повече за храна.”

„Ако не изпълнявате Божиите заповеди, недейте да занимавате Бога с много-
словните си молитви. Той няма да ви чуе и молитвата ще ви се вмени в грях. 
Добрите дела отварят дверите на Рая. Смирението ни вкарва там, а любовта 
ще ни покаже Бога. Ако молитвата не е последвана от добри дела, значи тя е 
мъртва” – казвал старецът на многобройните си посетители.

Отар Николаишвили, духовно чедо на стареца, разказва, че един ден отецът 
го помолил да му донесе порнографско списание, само че не някакви детски 
картинки, а истинско, „живо като риба”. С голямо нежелание мъжът изпълнил 
послушанието. Други монаси научили веднага за случая и започнали да осъждат 
стареца. Отар изпитвал силно чувство за вина и точно тогава се сетил, че в 
сейфа му се съхраняват стари снимки с негов блуден грях. Веднага се прибрал 
в дома си и с изненада видял, че на една от снимките в кадър е влязла чиния с 
„жива риба”. Унищожил снимките, а два дни по-късно властите направили обиск 
в дома му, като отворили и неговия сейф. Снимките със сигурност щели да му 
донесат купища неприятности, ако старецът не го бил предупредил по този 
странен начин, с цената на своята репутация.

Запазени са множество свидетелства за дара на прозорливост, който старе-
цът притежавал. Винаги, когато го проявявал, резултатът бил приближаване 
на човека към Христа, укрепване на вярата, подготовка за тежко изпитание 
или пък покайни сълзи. Старецът постоянно ходел пред Бога, във всичко, как-
вото правел или проповядвал, се стремял да изпълнява Божията воля и да 
следва закона на любовта. Любовта му към Христа била толкова огромна, че 
когато по телевизията давали някакъв филм за Христос, той ставал и отивал 
да целуне екрана.
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Свидетели на вярата

Манастир Самтавро. Пренасяне мощите на о. Гавриил

Последната година и половина от живота си отец Гавриил прекарва на легло, със 
счупен крак и тежка форма на воднянка. На 2 ноември 1995 г., след като епископ 
Даниил приключил четенето на канона за разлъка на душата с тялото, старец 
Гавриил предал Богу дух.

На погребението му в манастира Самтавро се стичат десетки хиляди хора. Ни-
кой нямал сили да хвърли пръст върху тялото на отеца, завито по стар монашес-
ки обичай в брезент и положено в гроба без ковчег. Сипвали пръстта отстрани 
на гроба, та тя сама да засипе могилата. 

Могилата на старец Гавриил се превръща в поредното доказателство, че Бог е 
Бог на живите, не на мъртвите и пред Него всички са живи. Стотици хиляди хора 
от цял свят постоянно се стичат на гроба на Божия подвижник. По молитвите 
на отеца и по Божията милост мнозина получават изцеление от тежки, нелечими 
болести или пък лъчът надежда внезапно нахлува в техния живот. До момента са 
описани и документирани няколкостотин случая на чудесни изцеления. 

На 20 декември 2012 г. Светият синод на Грузинската православна църква ка-
нонизира преподобния изповедник и юродив Гавриил. Паметта му се чества на 
2 ноември. Година по-късно, на 22 февруари 2014 г., е извършено пренасяне на 
мощите на светеца, които с литийно шествие бяха отнесени първо в храма 
Светицховели, след това в катедралния храм на Тбилиси, за да бъдат върнати 
за поклонение в храма на Самтаврийския манастир. Близо седемстотин хиляди 
души от Грузия, както и поклонници от цял свят са участвали в процесията.



2014 / брой 2 (89)

99

Доцент д-р Надя Иванова Манолова-Николова е пре-
подавател в катедра „История на България” към 
Исторически факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”. Преподава история на Бъл-
гарското възраждане. Специализира в Барселонския 
публичен университет през октомври 2009 г. и в 
Белградския университет, октомври 2012 г. Автор 
е на книгата Чумавите времена (1700–1850), С., 
2004, и на изследвания върху историята на българ-
ските свети места през Възраждането.

Доц.	д-р	Надя	Манолова-Николова

българското	църковно	

строителство	през	30-те	

години	на	ХIХ	век

(ИСТОРИОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ)

Българското строителство на храмове през 30-те години на ХIХ в. е ярко яв-
ление от историята на това десетилетие, явление непознато в предишните 
столетия под османска власт. Много от тези храмове и досега са част от архи-
тектурния и духовен пейзаж на България. През първата половина на ХХ в. стро-
ителството е само предмет на регистриране и обследване – например в тру-
довете на Петър Мутафчиев, на изкуствоведите  и историците на българската 
възрожденска архитектура: Никола Мавродинов, Асен Василиев и др.1 Проблеми-
те, свързани с процедурата за придобиване на разрешение, отношенията между 
местните мюсюлмани и християни в тази връзка и политиката на централната 
власт по църковното строителство са сред основните теми в редица съвре-

1 Мутафчиев, П. Из нашите старопланински манастири, Избрани произведения, т. ІІ. София, Наука и изкус-
тво, 1973, с. 303-339; Мавродинов, Н. Новата българска живопис, История на българското изкуство от епохата 
на Паисия до Освобождението и на българската живопис от Освобождението до наши дни. София, Българска 
книга, 1947; Василиев, А. Български възрожденски майстори. Живописци, резбари, строители. София, Наука и 
изкуство, 1965, и мн. др. 
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Християнство и история

менни публикации.2 Същевременно за православните храмове като история на 
архитектурата и изкуството по нашите земи днес съществува значителна ли-
тература3. В десетки регионални изследвания са публикувани сведения за това 
строителство4, по преценка на някои специалисти „когато почти няма селище, 
в което българското население да не издига нова църква [...]”5.  

В литературата по тази тема са използвани разнообразни източници – изда-
дените фермани за строителство, надписи от църквите, записки и летописни 
бележки на съвременници на строежите, сведения от кондики и тефтери за 
финансите и организацията, спомени и др. Следователно съществува много доб-
ра изворова база и книжнина, за да се анализира това явление не само като 
част от възрожденската история на архитектурата и изкуството.6 Изхождам 
от разбирането, че строителството на храмове не е само съзиждане на свети 
сгради, а че построяването им е резултат на сложен комплекс от отношения 
и социални връзки в определено място, общество и историческо време. В този 
смисъл църковното строителство съдържа възможности за анализ и разкриване 
на социални отношения и йерархии, предмет на историческо изследване. 

За да се изяснят възможностите за такъв анализ, поставям няколко основни 
въпроса. Наистина много са построените храмове, но какъв е обемът на това 
строителство? Повсеместно ли е то, или се разгръща само в някои райони, на-
селени с българи? Какви средства са похарчени за тези храмове? Защо тъкмо 
през 30-те години на ХIХ в. църковното строителство така се разраства? Има 
ли отношение това строителство към българо-гръцкия църковен конфликт? В 
настоящото изложение има възможност само за кратки отговори.

Не е лесно да се изготви статистика за българското църковно строителство 
от 30-те години на ХIХ в. и засега не е възможно да се борави с окончателни 

2 Василева, Д. По въпроса за църковното строителство по време на османската власт. – Векове, 1979, № 3, 
с. 36-41; Генчев, Н. Българската култура XV–XIX в. Лекции. София: Университетско издателство „Климент Ох-
ридски”, 1988, с. 243-245; Тодорова, О. Православната църква и българите, ХV–XVIII век. София: АИ „Проф. М. 
Дринов”, 1997; Градева, Р. За немюсюлманите и техните храмове в османските владения: някои наблюдения 
върху процедурите по получаване на разрешения за ремонт и поправка на немюсюлманските култови сгради 
през предтанзиматския период. В: Етнически и културни пространства на Балканите, част І. Миналото – ис-
торически ракурси. Сб. в чест на проф. Цветана Георгиева. София, Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски”, 2008, с. 126-163 и др. 
3 Коева, М. Паметници на културата през Българското възраждане. София, Септември, 1977; Коева, М., Йоки-
мов, П., Стоилова Л. Православни храмове по българските земи (XV – средата на XX в.). Архитектура, история, 
библиография. София, АИ „Проф. М. Дринов”, 2002 и др.
4 Стогодишнината на църквата „Св. В.М.К. Георги”, Църковно настоятелство при храма „Св. вмк Георги”, с. 
Енина, Казанлъшко, 1937; Тацов, Ал. Стогодишнина на възобновения храм „Св. Архангел Михаил” в гр. Етро-
поле (1837–1937). Издава църковното настоятелство при храма, София, 1937 и мн. др. В изданията често са 
събрани легендите и преданията или (в добрия случай) са преписани документите за тяхното строителство. 
Самото им издаване е част от цялостното конструиране на историческото познание за Възраждането след 
Освобождението. През втората половина на ХХ в. темата се засяга от всички регионални издания на историче-
ските музеи, от местни краеведски публикации и мн. др.
5 Коева, М., Йокимов, П., Стоилова Л. Православни храмове по..., с. 21. Това мнение обобщава строителство-
то през 30–40-те години на ХІХ в. 
6 Така например проф. Н. Генчев разглежда църковното строителство като „Българското възрожденско из-
куство на ХІХ в. & 2. Строителство, архитектура, художествени занаяти. Национален архитектурен стил”, Вж: 
Генчев, Н. Българската култура XV–XIX в. Лекции..., с. 247 и сл.



2014 / брой 2 (89)

101

сведения.7 На основата на значителната краеведска литература, както и на 
общи издания върху архитектурата и изкуството на Възраждането мога да 
предложа едно приблизително число за броя на новопостроените, възстановени-
те и ремонтирани църкви във времето след Одринския мир (2 септември 1829 г.) 
до края на 30-те години на ХIХ в. (до обявяването на Гюлханския Хатишериф от 
3 ноември 1839 г.) Числото, под което не може да се слезе, а обратното – то 
може да се увеличава, е 1008. 

Нанесени мислено на картата на тогавашните земи, населявани от българите, 
строежите изглеждат повсеместни. Приблизителното им изчисляване по райони 
посочва следното: в централнобългарските земи от Дунав до Бяло море, посока 
от север на юг, построените храмове са 53,5% от общия брой. Храмовете, по-
строени в Западна България и Македония са 34,7 %. Най-нисък е процентът за 
Източна България – 12,1%. В Западна България и Македония църковното строи-
телство се разгръща в следващите десетилетия. Ниският процент за Източна 
България се дължи на обезлюдяването вследствие на преселението към Русия 
след 1829 г. и на факта, че голяма част от населението е мюсюлманско. Съот-
ношението между градски и селски строежи е с нормален превес на селските: 
52,5% са селските, а 42,4% са градските. Най-масово е църковното строител-
ство през това десетилетие в региони, които най-бързо се модернизират през 
следващите години от ХIХ в. 

Кои са инициаторите на строителството? Най-често това са еснафските 
сдружения, които откриваме в надписите, в кондиките и др. източници като 
спомоществуватели на строителството. Наред с тях обаче се открояват лич-
ности, които често управляват самия строеж. В по-редките случаи на църковно 
строителство в Западна България, там, където няма еснафи и силно развито 
занаятчийство, инициатори и спомоществуватели са отделни личности, обикно-
вено заможни търговци и предприемачи. В други случаи се упоменават духовници, 
подкрепени от местния елит. Следователно социалната картина на инициато-
рите е твърде пъстра и се нуждае от по-детайлно изследване.

Какви средства се изразходват в църковното строителство? Информацията 
по този въпрос е оскъдна и все пак. За една сравнително малка и скромна, но 
цялостно обзаведена църква в Западна България са похарчени 23 317 гроша.9 За 
построяването на по-голяма от съществуващата църква в Търговище са събра-
ни 9402 грш.10 Най-голямата сума, която съм установила досега, похарчена през 

7 Коева, М. Паметници на културата през Българското възраждане. София, Септември, 1977; Коева, М., Йоки-
мов, П., Стоилова Л. Православни храмове по българските земи (XV – средата на XX в.). Архитектура, история, 
библиография. София: АИ „Проф. М. Дринов”, 2002 и мн. др. В изследователската ми работа постоянно се 
натъквам на нови сведения за това явление, поради което засега не мога да предложа окончателни числа.
8 Вероятно броят на храмовете за това десетилетие е по-голям. Според екзархийския секретар Атанас Шопов 
до 1860 г. са изградени 676 църкви. Вж: Иречек, К. Княжество България, ч. І, Българска държава. Пловдив, Хр. 
Г. Данов, 1899, с. 284. 
9 Манолова-Николова, Н. Знано буди кой прави цркву...? (Църквата „Св. Вмк. Димитрий на с. Ярловци в Трън-
ския край). Балканистичен форум, кн.1, 1997, с. 71. 
10 Петкова, Й. Ескиджумайските кондики – свидетелство за дарителството в Търговище през Възраждането. В: 
Българското дарителство. История, съвременност и перспективи. Карлово, Исторически музей, 2003, с. 47-48.
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30-те години, е за църквата „Св. Успение Богородично” в Пазарджик – 328 000 
грш., част от които са заем от виенска банка.11 Ако приемем, че средно за една 
църква са похарчени около 10 000–15 000 грш., за тези близо 100 храма това пра-
ви милион и половина гроша само за едно десетилетие, но точните цифри може 
би са значително повече. Вложените пари, няма съмнение, са израз на религиоз-
ност и вяра в християнските принципи и добродетели. 

Най-често в българската историография влагането на средства в църкви и дру-
ги обществени предприятия се разглежда като дарителски жестове с дълбоки 
морални основания.12 Като смятам, че това е само едната – етичната страна 
на тези жестове, мисля, че можем да задълбочим познанието си върху начина, по 
който функционират тези пари в обществен план. Големите средства, похарчени 
за църквата, могат да се разглеждат като добре вложен социален капитал, кой-
то подпомага консолидирането на българската общност, подобрява връзките и 
създава благоприятни условия за нейното развитие.13 Всъщност в храма на прак-
тика се преплитат две силно влияещи си мрежи: църковната (в която се разпо-
режда религиозната институция) и общностната мрежа14, чрез която се влага, 
афишира и използва социалният капитал. Допускам още, че консолидацията на 
общността като необходимост за църковното строителство и възприемането 
на храма в резултат на вложения социален капитал като „собствено” поле има 
отношение към възникването на българо-гръцкия конфликт, но не през 30-те, а 
през следващите десетилетия на ХIХ в., т.е. след обявяването на Гюлханския 
Хатишериф от 3 ноември 1839 г. 

Друг съществен въпрос е защо такова интензивно строителство се разгръща 
през 30-те години на ХIХ в. В изследванията най-общо се изтъква ролята на 
Русия и Одринския мир от 1829 г.15 В свое проучване, публикувано наскоро, раз-
гледах предисторията на този строителен бум след Букурещкия мир от 1812 г. 
докъм 1821 г.16 Тогава са възстановени или построени след погромите от кър-
джалийските банди доста църкви. Поради избухването на гръцкото въстание 
и влошените отношения между християни и мюсюлмани строителството през 

11 Николова, П. Документални свидетелства за църковното строителство в Пазарджик през Възраждането. В: 
Обществени и религиозни сгради ХV–ХІХ в. Исторически музей Карлово, 2006, с. 39-40. 
12  Като пример за подобен подход вж.: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ – началото 
на ХХ в.), Исторически студии 5, ред. Митев, Пл. София, ИФ-94, 2003 и мн. др. 
13 Съществуват различни дефиниции за понятието социален капитал. Тук се придържам към разбирането, че 
той представлява „определени инвестиции в социалните отношения, които дават възможност на участниците 
да използват и активизират ресурсите си, които иначе не са налични или за които е необходимо повече време 
и/или материални разходи, и могат да се отразят позитивно или негативно върху общественото благо”. Вж: 
Baumane, Il. The Role of Social capital within organization: creating suitable organizational culture. Actas del IX 
Congreso “Cultura Europea”, Pamplona, 24-27 de octubre de 2007, Universidad de Navarra, Centro de estudios 
europeos, p. 549-556. 
14 Вълчинова, Г. „Завръщане” или продължение? Постсоциалистическата религиозност през погледа на нейни-
те актьори. Балкани, кн. 1. 2012, с. 70. 
15  Киняпина, Н. Външната политика на Русия през ХІХ в. София, Наука и изкуство, 1980, с. 140-143; Война, 
открывшая эпоху в истории Балкан: К 180-летию Адрианопольскаго мира, ред. Данченко, С. Макарова, И. Мос-
ква: ЛЕНАНД, 2009. Генчев, Н. Българската култура XV–XIX в. Лекции ..., с. 247. 
16 Манолова-Николова Н. Храмове и политика: българското църковно строителство (1812–1821). В: Българско-
то възрожденско общество – проблеми, борби и постижения. Сборник в чест на доц. д-р О. Маждракова-Чавда-
рова. София, АИ „Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 104-114. 
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20-те години на ХIХ в. е оскъдно. То се активизира отново след Одринския мир и 
руският фактор следователно е безспорен. Неговото въздействие обаче по мое 
мнение има твърде различен характер за различните български селища и райони. 
Най-общо това влияние може да се определи като непряко, като влияние, на първо 
място, върху политиката на Високата порта към християнските поданици.

Илюстрация на изложеното дотук като подходи и разбиране на проблема е стро-
ителството на църквата „Св. Възнесение/Св. Георги” в Шумен, отразено в ка-
менен надпис на южната фасада с дата 1 септември 1829 г. Изследователите, 
публикували надписа, са категорични, че църквата е построена тогава.17 Два 
новоиздирени документа от Истанбулския архив дават допълнителна информа-
ция за това строителство. 

Документите са две писма с общ плик, адресиран до началника на султанската 
свита, заместник на великия везир.18 Едното писмо е молба от немюсюлман-
ската рая на махалата Варош в Шумен до султана за издаване на ферман за 
ремонтирането на църквата в същата махала, пострадала силно по време на 
войната.19 Другото писмо е придружително към първото, чийто автор най-ве-
роятно е великият везир Решид Мехмед паша. То потвърждава голямото разру-
шение на църквата и факта, че българското население е участвало в строежа 
на военни укрепления, като няколкостотин души от него са загинали. Ето защо 
Решид Мехмед паша подкрепя искането на българите.20 Датата на писмото е 
6 декември 1829 г. (9 джемизиюлсани 1245). Новите документи влизат в рязко 
противоречие с приетото виждане, че строителството на църквата е към 1 
септември 1829 г. Те „поставят” въпроса – възможно ли е към 1 септември с.г. 
църквата да е била готова, или пък да е започнало ремонтирането, без да са 
подадени официално документи пред властите за разрешение? Дали в резултат 
на войната имаме случай на нарушаване на правилата? 

Внимателното разглеждане на събитията от лятото на 1829 г. в Шумен и окол-
ността улеснява отговора на тези въпроси. Много тежки боеве по време на 
Руско-турската война от 1828–1829 г. се водят именно за Шуменската крепост. 
Под непрекъснат обстрел се копаят постоянно траншеи и окопи с труда на 
българското население. Едва вестта за Одринския мир, дошла на 5 септември, 
слага край на сраженията.21 Немислимо е българите да са ремонтирали своята 
църква в хода на толкова драматичните събития, строителство през 1829 г. е 
било невъзможно. 

17 Георгиева, Д., Иванов В. Каменни надписи във възрожденските църкви от Шуменско, ГМСБ, кн. V. 1979, с. 
55-56. Бонева, В. Българското възраждане в Шумен и Шуменско. Църковно-национални борби и постижения. 
Фабер, 2002, с. 18-19 и мн. др. 
18 Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanli Arşivi Daire Başkanliği, HAT 1079/ 43 964D-1, HAT 
1079/ 43964E-2. Документите откри и ми ги предостави докторантката Ивелина Машева. Преводът на доку-
ментите е направен от специалиста османист Мария Калицин. На двете изказвам моите горещи благодарнос-
ти. 
19 Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanli Arşivi Daire Başkanliği, HAT 1079/43 964Е.
20 Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanli Arşivi Daire Başkanliği, HAT 1079/43 964D-1.
21 Вж: Джумалиев, Г. История на Шуменската крепост (Принос към историята на град Шумен). Шумен, Печат-
ница „Спас Попов”, 1927, с. 172-178; 193-204.
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Молбата на жителите от Шуменския Варош е подадена на 6 декември 1829 г. Още 
същата година е издаден ферман за възстановяването на църквата.22 Силно впе-
чатлява голямата бързина и изричното упоменаване във фермана, че става дума 
за църква на българското население. Известно е, че документацията от този тип 
е издавана след дълга процедура, без етническо конкретизиране.23 В дадения случай 
обстоятелството, че българите са дали много жертви, е причината за изрично-
то им вписване в документа. Това е най-ранният ферман за поправка на църква 
с използване на българското етническо име.24 Самото строителство вероятно е 
започнало през 1830 г. и към есента е било завършено.25 Защо тогава каменният 
надпис от южната храмова фасада е с дата 1 септември 1829 г.? Допускам, че с 
началото на новата църковна година е започнало обмислянето и организацията 
за възстановяването на църквата, поради което датата има условен характер. 

Църковното строителство е обединило българите, съставили своя община в 
началото на 1831 г.26 От лятото Преславската епископия е вече с ранг митро-
полия и новият митрополит Григорий освещава храма през есента на с.г.27 За 
църквата е похарчена крупната сума от 147 724 грш.28 Шуменският „случай” е 
пример, макар силно повлиян от войната, който доказва църковното строител-
ство като мобилизиращ фактор за българското общество, а вложените суми – 
като действащ социален капитал. 

Въпросът с църковното строителство през 30-те години на ХIХ в. се усложнява 
от още един важен факт: строежът на храмове не е характерно явление само 
за българите в Османската империя. Според М. Гедеон за православните хра-
мове в Цариград през десетилетието са похарчени значителни суми с големи 
дългове. Повече от малките гръцки църкви в столицата са построени в периода 
1834–1837 г.29 За подновяването на патриаршеския храм „Св. Георги” през 1837 г. 
е вложена огромната сума от 400 368 грш. Църквата „Св. Георги Потира” е рес-
таврирана през 1830 г. за 100 118 грш. Църквата „Св. Димитър” на Ксилопорта 
е възстановена през 1835 г. с 18 348 грш. Възстановени са и множество мана-
стирски метоси през 1833–1834 г.30

Подобно строителство се наблюдава и при арменската общност в Османската 
империя.31 Арменската църква „Св. Степан” в Сливен например е строена около 

22 РИМ-Шумен, Отд. ХV-ХІХ в., инв. № 2229, преводът е на Минко Пенков.
23 Градева, Р. За немюсюлманите и техните храмове в османските владения..., с. 160-161. 
24 В историческата литература за първи такъв ферман се смята ферманът за българската църква в Цариград 
от 23 юли 1849 г. Вж: Маркова, З. Българското църковно-национално движение до Кримската война. Избрани 
съчинения, т. І. АИ „Проф. Марин Дринов”, София, 2007, с. 144.
25 Шумен и Шуменско..., с. 170-171.
26 Шумен и Шуменско..., с. 175.
27 Пак там, с. 172; Бонева, В. Българското възраждане в Шумен и Шуменско..., с. 20-22.
28 Бонева, В. цит. съч., с. 20.
29 Gedeon, М. Ekklesiai ton Ortodokson en Konstantinopolei, Konstantinopolei, 1888, s. 18, s. 44. 
30 Gedeon, М. Ekklesiai ton Ortodokson en Konstantinopolei, ..., s. 58-59, 70, 73, 80, 90, 94.  
31 Demirel, M. Construction of Churches in Ottoman Provinces, In: Frontires of Ottoman Studies: State, Province and 
the West, vol. II, Edited by C. Imber, K. Kiyotaki, R. Murphy, I.B.Tauris, London-New York, 2005, p. 211 – 224.
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1830 г.32 Очевидно християнското строителство от 30-те години има пряка 
връзка с политиката на промяна, водена от Махмуд II. Според М. Демирел Мах-
муд II се възползва от двусмислените забрани в ислямското право и толерира 
строителството на немюсюлмански храмове.33 Дали обаче става дума само за 
султанските реформи? През 30-те години във връзка с възстановяването на 
Сърбия и с подкрепата на княза са ремонтирани или построени много нови църк-
ви.34 Тогава отговорът на въпроса защо така интензивно се строят храмове 
на Балканите и в Османската империя през 30-те години на ХIХ в. трябва да 
се търси чрез комплексно изучаване на обществената атмосфера, възгледите 
и стремежите на хората от това десетилетие, в което религията заема цен-
трално обществено място. 

32 Кирова, М. За религиозните храмове в Сливен преди Освобождението, В: Обществени и религиозни сгради 
ХV-ХІХ в., Исторически музей Карлово, 2006, с. 155.
33 Demirel, M. Construction of Churches in Ottoman Provinces, ..., р. 222. 
34 Келич, Г. Сликарство прве половине 19 века у Србиjи – пример цркве Ваведеньа Богородице манастира 
Троноше, Проблеми на изкуството, бр. 1, 2011 г. с. 29-36.
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гията На края на света: съвременна поезия от България за 
английското издателство „Шиърсмън Букс”. Стиховете  са 
превеждани на тринайсет езика. Интересите  са свързани 
с православието, иконописта и исихазма.

Цветанка	Еленкова

тревненска	иконописна	

школа:	геометрия	на	

голотата

Иконопочитанието е начало на боговидението.
Владимир Лоски

Тревненската иконописна школа е една от двете, заедно със Самоковската, 
които през XVIII–XIX век даряват българското църковно изобразително изкуство 
с изтъкнати майстори и образци, обогатявайки жанра с привнасяне на по-свет-
ски елементи, но и на един типичен фолклорен, стилизиран, драматичен стил, 
начеващ още от зората на XIV век и за който споменава и Павел Евдокимов в 
книгата си Изкуството на иконата: богословие на красотата. Този драматизъм, 
който в миналото намира изражение предимно в чертите на лицата и жеста на 
телата, при тревненските майстори се задълбочава и прониква през голотата в 
по-редките иконописни сцени около Кръщение Христово и Разпятие. И доколкото 
тялото също е носител на Божественото начало, те не случайно му придават 
Божествени елементи и символи, извеждайки ги от геометрията на Троицата, 
от основните физически носители на духовното – сърцето и мозъка.

Там, откъдето минава диханието, където е връзката между синусите и мозъка, 
бръчката между веждите, е мястото, на което зографите от Витановска и 
Захариевска фамилии наблягат. Както и върху всяка долчинка и гънка на тя-
лото, върху тялото въобще. В техния стил съществува противоречие между 
опростеността на голотата и нейната детайлност. Опростеност, чрез която 
повечето лица на светии изглеждат като спокойна вода, като гледани през воал 
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и едновременно с това – акцентиране върху геометричността на формите, 
превръщайки ги почти в математически формули, за да предадат посланието на 
тялото от висшата божествена триада: дух, душа и тяло (вж. Св. Лука Войно-
Ясенецки, Дух, душа и тяло).

Така например в най-емблематичната икона – на св. Иоан Предтеча от църква-
та „Св. Архангел Михаил”, очите на Кръстителя са като два камъка, хвърлени 
във вода, с разсейващи се вълнички около тях, лицето Му пък в едно друго из-
ображение наподобява река (или море от планини). Защото това е всъщност 
Той – ангелоравният, досущ като водата, с която ни кръщава. В деколтето на 
дрехата му, там, където се вижда плътта, се загатва и нейният смисъл – три 
камъчета, слепени едно с друго, образувайки триъгълника-трискеле на Троицата. 
Понеже възкръсваме с плътта си, върху нея неминуемо са изписани знаците на 
Небесата. В православното вероизповедание тялото има равна роля с душата и 
духа за постигане на обожение – онова богоподобие, посято от Бог у човека при 
Сътворението и разрушено от първородния грях. 

Любима тема на майс-
торите от Трявна е 
Оплакване Христово. 
Отново с едно акцен-
тиране върху голота-
та на горната част, 
върху торса на Спаси-
теля. Макар разсъбле-
ченият Христос ви-
наги да е облечен – в 
светлина или вода (вж. 
Манолис Панселинос, 
Кръщение Христово, 
XV в. и също – Костни-
цата в Бачково), ако 
се загледаме по-вни-
мателно, ще видим, че 
двете половини на тя-

лото Му заедно с ребрата и гърдите образуват риби, както ги слагаме уловени 
вече на тезгяха. Защото смъртта на Спасителя беше всъщност резултат от 
Неговото безмълвно продаване-предаване. В същия силует виждаме загатнати 
и основните символи на Мисията Му – гърдите като два кръга – на човешкото 
и Божествено начало в Него, стомаха – триъгълник (предобраз на Троицата), а 
повивката на бедрата – кръстосана, символ на Разпятието. 

В иконата Кръщение Христово пък е наблегнато на мъжкото и женското начало, 
чрез стилизираните форми на репродуктивните органи на мъжа и жената или 
алфа – Α и омега – ω, загатнати в торса на Спасителя, по-конкретно в корема 
и гърдите. Понеже тяхната мисия преди грехопадението беше да са една при-
рода - Божия, понеже след грехопадението Синът Божи става Спасител на вече 

Оплакване Христово със символите на риби по тялото



108

Християнско изкуство

разединената. Той ги издърпва от гробовете при Своето Възкресение. По същия 
начин това начало е предадено и във всеки мъченик, умрял за Христа (Св. Чети-
ридесет мъченици), тъй като „Словото е станало човек, за да станат човеците 
богове.” (Св. Ириней) и „... при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но 
пребъдват като Ангели Божии на небесата.” (Мат. 22:30). 

Въобще във всички изображения на Христос, 
където прозира голотата Му, тя е неминуемо 
носител на символност, почти на йероглиф-
ност. Както в иконата Страстите Христо-
ви, където кръстът на торса е пресечен, 
един вид зачеркнат от тръста в ръцете на 
Спасителя, Който го държи, сякаш дописва 
най-горчивата, но и най-важната страница 
от Словото Си.

Тревненските зографи обичат голотата, 
така както обичат пъстротата и реалния 
рисунък, близък до човешкото. За тях Хрис-
тос е преди всичко Синът човешки. В свои-
те фрески и икони почти правят дисекция 
на тялото, за да явят човешкото начало на 
Христос, Неговата човешка драма заради 
небесната Му мисия. Затова голотата там, 
където е част от голяма композиция, е за-
дадена много категорично, привличайки по-
гледа. А когато става дума за лицата – тя 
е носител на знаци върху гладкостта. Тя е 

съсредоточаване в детайла. Детайлът на 
фона на гладкостта изпъква като допълни-
телен придатък или недостиг – древногръц-
ка статуя, на която са отронени носът или 
ръката. По този начин ушите на светиите 
са сякаш залепени за лицата, пръстите на 
нозете на Спасителя от Света Троица са 
извити в една невъзможна посока, улеят под 
носа на Богородица и нейната брадичка от 
иконата Богородица заклана са като издяла-
ни с длето, а очите  от Богородица скър-
бяща – поставени листа или монети върху 
истинските. Всичко е на вид разчленено, 
издялано, иконостасно. Защото разпадането 
на тялото предшества неговото Възкресе-
ние.

И ето го Христос Пантократор с характер-
ното прозрачно чело, където са изобразени 

Страстите Христови с пресечения кръст на торса

Христос Пантократор с  
двете полукълба на мозъка
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в сивкаво двете полукълба на мозъка Му, толкова реално като на рентгенова 
снимка. За Отците на Църквата душата е скътана някъде в сърцето (вж. св. 
Макарий Велики), за тревненци тя е в леговището си – мозъка. Мозъкът, който 
може да бъде и хляб, и плът. Плът, на която вече не  трябва хляб, за да е силна 
(със силата, която помества планини, а не изкачва върхове). Защото хлябът, 
манната от Стария завет, е изместен от Словото в Новия. Хлябът е станал 
вече Слово. 

По същия начин копието на св. Ге-
орги, което се забива в змея, не е 
вече копие, то е нишката на дъха 
му, която светецът изтегля. Све-
тецът, на когото не са нужни мус-
кули, а единствено дух, за да се пре-
бори. Духът във вързаната опашка 
на коня, за разлика от навитата 
на змея (змията). Понеже Христос 
дойде не за да промени Закона, а за 
да го изпълни... със съдържание. Той 
стана възелът на кръга, камъкът 
на ъгъла, Онзи, който връзва и раз-
вързва, трийсет и трите възела на 
молитвената броеница, които прех-
върляме с Умната молитва.

Тревненските майстори не придават, 
те извличат. От телесността – дух. 
От духа – душа. В степен, в която 
тялото, приютило душата, не прос-
то се идентифицира с нея, но само-
то става душа. Така Тома Неверни не 
бърка вече в раните на Христос, а 
бърка в самото Му сърце (торсът е 
във формата на сърце). В Бога Любов. 

За да може в човека, който Създателят е създал по Свой образ чрез самото Му въп-
лътяване в създаденото по Негов образ, душата да се съедини с духа, понеже както 
пише св. Ириней Лионски, именно в Светия Дух човекът придобива уподобяване: „Ако 
в някой човек духът не е съединен с душата, този човек е несъвършен; той остава 
звероподобен и плътски, макар образът Божи и да е запечатан на неговата плът”. 

Наблягайки върху одухотворената плътскост, майсторите от Тревненската 
школа ни показват именно това съединение между душа и Дух, при което тяло-
то дори приживе вече не е плът, но пребивава в Христа и е видоизменено – Въз-
кресено, обитавайки не биологичното и космическо време с техните линейни и 
кръгови характеристики, но свещеното или литургично време, при което всеки 
миг е отворен към Вечността. 

Свети Георги убива змея с копието-дъх
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сирак	скитник:	

за	истинския	ХУдоЖник	бог	е	

вечно	Жив

С Пламен В. Петров, куратор на изложбата в СГХГ,  

разговаря Людмила Димова 

Експозицията в СГХГ (до 9 март), която включва и непред-

ставяни досега творби, очертава развитието на живописе-

ца – от първите опити на Сирак Скитник при обучението 

му в Санкт Петербург (1908–1912 г.), през произведенията, 

създадени между Балканската и Първата световна вой-

на, до тези, включени в двете му самостоятелни изложби 

(1933 и 1935 г.). Изложбата отделя внимание и на дейност-

та му на илюстратор на книги: Поеми на Едгар Алън По, Ма-

рионетки на Чавдар Мутафов, Български балади на Теодор 

Траянов и много други.

Роденият на 22 октомври 1883 г. в Сливен Панайот То-

доров, известен като Сирак Скитник, е оставил десетки 

стихотворения, над 400 статии и поне още толкова кар-

тини и скици, които днес са потънали в забрава. В сту-

дията си Животът – цинично шествие на мъртъвци, пуб-

ликувана в каталога, съпътстващ настоящата изложба, кураторът Пламен В. 

Петров пише: „Макар и мнението на мнозина от изследователите, че днес има 

някакво обръщане към личността и делото на този титан на интелектуалния 

елит между двете световни войни в България, да е отчасти коректно, всъщ-

ност опознаването на творчеството и живота му е спорадично и с инцидентен 

характер”. Сред неосветлените докрай страни от делото на Сирак Скитник е 

и отношението му към Бога. 

Какъв е пътят на Сирак Скитник към християнството? 

Досега изкуствоведите приемаха като безспорен факт, че Сирак Скитник 
напуска Сливен и идва в София, постъпва в Духовната семинария и това му 
осигурява достъп до интелектуалните среди в столицата. В работата по из-
ложбата и каталога установихме, че не е точно така. Той наистина постъпва 
в богословско училище, но такова по онова време в София няма. През 1899 г. 
той се записва в Богословското училище в Самоков, непознат досега факт. 
И в Самоков се е срещнал с изкуството на големите самоковски зографи, с 
традиция, предавана от поколения. В малкото, което е запазено като ранни 

Сирак Скитник
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негови работи от периода в Самоков, сякаш не се забелязва никакъв интерес 
към образния религиозен свят. Много неща обаче ни подсказват, че той е въз-
питан в християнска общност: кореспонденцията, която води; семейството, 
в което израства (той наистина е сирак) – семейство Гюлмезови, много ярка, 
следваща християнския начин на живот фамилия, заселва се в Сливен още в 
средата на XVIII в. и първото нещо, което прави, е да поръча фамилна икона, 
която се предава от поколение на поколение. В Самоков бъдещият художник 
изучава целия материал, който касае религиозното, там учи и рисуване. Дис-
циплина, която през 1902 г. ще бъде изхвърлена от образователната система 
в богословските училища, а две години по-късно след брожение в Духовната 
семинария в София е върната. 

В момента съм по следите на това кой е бил неговият учител по рисуване в 
Самоков. За съжаление престоят на Сирак Скитник в Самоков остава неясен, 
нямаме епистоларни документи, нищо освен свидетелството за завършено об-
разование и няколко рисунки от 1902 г.

С пристигането си в Самоков Панайот Тодоров е настанен в пансиона на 
богословското училище. Парите, с които разполага, свършват бързо, но мла-
дежът успява да спечели стипендия, с която да се издържа през четириго-
дишния курс на обучение. Учебните занятия го увличат, но не го откъсват 
от страстта му към образите. Пристъпването в старите храмове в града, 
изправянето пред ликовете на светците, завещани от самоковските зографи, 
оставят трайна следа в съзнанието на младежа, която до сетния му дъх ще 
намира своите понякога интимно приглушени, а друг път категорични прояв-
ления в делото му. Крачейки по старите улици на града, провирайки се изпод 
сенките на стрехите на домовете на Захарий Зограф и Станислав Доспевски, 
Панайот усвоява не само математическите алгоритми и човешката анато-
мия, но и знанието за литургичните последования и невмената нотация, на 
която мелодически са записани песнопенията, възхваляващи Бога и Неговото 
мироздание.

През втората половина на 1902 г. се взима решение богословското училище да 
се премести от Самоков в София. На следващата година, на 20 януари, Сирак 
Скитник пристига в София, а през май приключва образованието си. И привидно 
тук прекъсва нормативното общение с Бога.

А след това?

Веднага след като се дипломира, постъпва в Школата за запасни офицери в 
Княжеството, установихме го чрез епистоларното наследство, което се изслед-
ва за пръв път. Следва период от 7–8 месеца на учителстване в родния град. 
Около присъствието му в учителския живот в Сливен се вдига доста шум. Той 
е един от първите, които започват да се занимават с методика на изобрази-
телното изкуство, поставя открито тези въпроси пред учителите и поляризира 
мненията. По-късно, през 20-те години, ще развие възгледите си и ще публикува 
поредица студии по педагогика на изобразителното изкуство, които полагат 
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основата на тази дисциплина в България. Друга интересна подробност: през 
целия си живот Сирак Скитник събира детски рисунки и се вълнува от детското 
творчество. Давал на децата странни теми, например да рисуват земетресе-
ние. Надяваме се да покажем запазените детски рисунки в следващ проект. 

В Петербург ли, където Сирак Скитник учи, се развива интересът му към 
християнските мотиви? 

В едно интервю от началото на 30-те години, което се публикува за първи 
път в каталога към изложбата, художникът твърди, че от своите учители в 
Петербург нищо не е научил освен едно, но много важно – да цени собствените 
си търсения в изкуството. Това ни показва, че той отива в Петербург като 
човек с характер. Сред няколкото текста, посветени на религиозното, които 
ще напише, след като се завръща от Русия, е този за новото църковно изкус-
тво, за изписването на храмовете. Там той е доста критичен по отношение 
на руската иконописна школа и пренасянето на нейните модели на наша почва. 
Най-важният му текст за религиозната живопис е публикуван в сп. Златорог 
през 1926 г. 

Както знаем, Сирак Скитник посвещава 10 години от живота си на радиото. Той 
е човекът, който конципира радиото, който въвежда в българските домове музи-
ката, говоренето за културни събития, за църковна живопис, сказките, образова-
нието за жената и войника… В онези години това е било истинско чудо. Наред 
с всичко останало, Сирак Скитник разработва цяла платформа за религиозно 
образование през радиото, кани свещеници, които изнасят сказки – своеобразни 
проповеди, разясняват въпроси, вълнуващи християните. 

На кои християнски образи Сирак Скитник отдава най-голямо внимание?

Най-яркият е този на Богородица, която по-късно се явява в илюстрациите към 
стихосбирката Български балади от Теодор Траянов, един образ, който ще се 
разслои и ще се превърне в метаобраз на майките, изгубили синовете си в най-
ужасните години от българската история.

Образната система на Сирак Скитник намира доста отражения в развитието 
на изкуството ни, виждаме препратки и вдъхновения у Иван Милев, Николай Рай-
нов и дори у някои днешни автори. 

Сирака започва текста си За религиозната живопис с думите: „Днес, когато 
Иисус минава по улиците на града, никой не го познава. Ако Той отново би се 
родил, никой не ще види на небето звезда, и от далечни и близки земи не ще 
дойдат да му поднесат злато и благоуханни смоли. И ангели няма да видим, че 
пеят на небето”.

Сякаш за да противостои на тази картина на нещата, Сирак Скитник често се 
обръща към темата за светостта и „съгражда” своите манастири върху плат-
ното. Такава е картината му „Манастир в синьо”, навярно създадена в началото 
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на 20-те години на века. В нея съзираме потънал в синкавата нощ, стелеща се 
из дебрите на земната твърд, силуета на свята обител, която „носи мисте-
рията на отшелничеството”, отвъд стените на която шестват „екстазният 
порив към Бога, тържеството на духа над плътта и вечно устремените очи на 
човека към загадката на мира”.

Образът на манастира, както ни го представя, понякога преминава в замък, а 
друг път – в свърталище на вещици. Картината „Отшелнички” с манастира и 
двете фигури, по мое мнение женски, а според други – мъжки, е близка по време 
на направа и композиция с „Вещиците”. На една от ранните му рисунки виждаме 
как едно лице в профил, приятно, нежно, свят образ, само през няколко модулации 
го превръща в дявол. Така през рисунките и бързите му скици може да се разбере 
много –  не само за наратива, който се крие зад тях, но и за начина на мислене 
на художника, как се явяват образите в съзнанието му и как намират изражение 
върху платното.

Нека да се спрем на картината „Благовест”, тя е сред акцентите в излож-
бата в СГХГ.  

Тази работа е една от емблематичните. Тя е отличена през 1922 г., когато 
е обявен първият конкурс за насърчаване на изкуството на Министерството 
на просветата, с награда за „Декоративно изкуство” на стойност 10 000 
лева. Посрещната е много остро от критиката. Сирак Скитник има разпра-
вия с рода Митови, сам остро критикува живописта на целия клан. Стефан 
Митов не му остава длъжник. В книжка 8 в сп. Хиперион от ноември 1922 г. 
той пише: „Пълно отрицание на всякакво изкуство, един нещастен опит за 
оригиналничене и сензация, това е „Благовест” на Сирак Скитник. Безсмисле-
но, без никакво чувство изрязани плоскости, изпълнена със зелена и червена 
боя (всъщност няма червена боя в тази работа), безвкусно хармонирана и с 
една похвална търпеливост изпъстрена с успоредни и чупещи чертички. Ако 
художникът е бил толкова наивен да предполага, че това тъй зле композира-
но, безстилно и празно пано изразява дълбокия смисъл на мистичния символ 
на християнството, то журито би трябвало да бъде по-внимателно и да не 
дава 10 000 лева за една работа, която не струва повече от материалите, 
от които е направена”.

Тази творба на Сирак Скитник се оказва категорично програмна. Преди и след 
това той няма да създаде друга като нея. Какво точно е изобразено – до ден 
днешен има разночетения. Според традиционното разчитане в долния ляв ъгъл е 
Архангел Гавраил, който благовестява Богородица, която е в горния десен ъгъл. 
Моята интерпретация е, че всъщност и двата образа са на Мария, но ако в 
долния ляв ъгъл художникът е изобразил Мария, жената, то в горния десен ъгъл 
е Благовестената, онази, която ще стане Дева Мария. Изобразени са моменти-
те преди и след Благовестието. Мисля, че това е възможен код за разчитане. 
Разбира се, никога няма да сме сигурни, защото самият Сирак Скитник не ни е 
оставил разказ какво е вложил в тази работа.
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Интересно е, че в илюстрациите, които прави около 1920–22 г., той напипва 
особености в стила, а всичко постигнато влага в тази работа. Повече никога 
Сирак Скитник няма да се върне към този графичен маниер на работа или поне 
с тези изразни средства. Работата е показвана в много изложби, той често я 
дава да бъде репродуцирана в чужди издания.

Казвате, че Сирак Скитник има отношение към светостта. Как го изразява? 

Неговият стремеж за святост не е показен. Възпитан е в богословското учили-
ще, но Сирак Скитник успява да го запази до сетния си дъх. 

Много често той сравнява културното пространство с пространството на 
светостта. Когато се връща 1910 г., за да издаде първата си и единствена 
стихосбирка, местното читалище в Сливен има годишнина и Сирак Скитник пуб-
ликува в юбилейния сборник един текст, останал неизвестен до днес. В него той 
разглежда читалището – това хранилище на памет и производител на култура 
– като едно свещено пространство, нарича го „храм на ярката светлина”… Ако 
читалището за него е това, какво ли е за него храмът? 

Отношението на Сирак Скитник към Бог можем да разберем през онова, което 
ни е завещавал като стихове, разкази, статии. А за вярата на художника сам 
той пише: „Бог може да умира за малките, но за истинския художник Бог е вечно 
жив – той трябва да знае пътя към него и да не оглушават ушите му никога за 
шума на далечните звезди”. 

Забравеният от модерния човек Бог още в онези години е тема, която вълнува 
Сирак Скитник. Така през 1911 г. той ще констатира горчиво:

Оплюх душата си за твойте евтини венци… 
Света възневидял, себе си презрял, 
аз мятах се по всички кални бездни 
на твоето безпътие, и ослепял 
аз виждах нов вестител в слепотата 
добрият кротък Бог да ни изпрати… 
Вървя, където множеството крета, 
и горестта си с горест аз леча… 
Къде вървим – отдавна никой не се пита там, 
там всеки уличен кумир е бог, 
там всяко улично теке е храм. 
(О, страшен маскарад – циничен и жесток!)

За съжаление или не – като че ли това е тъжноватата картина и на днешното 
битие.
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СИРАК	СКИТНИК	

за	религиозната	Живопис

Сп. Златорог, кн.1, 1926 г.

Днес, когато Иисус минава по улиците на града, никой не го познава. Ако Той 
отново би се родил, никой не ще види на небето звезда и от далечни и близки 
земи не ще дойдат да му поднесат злато и благоуханни смоли. И ангели няма да 
видим, че пеят на небето.

Неговата бяла хламида е опръскана с лъжа. Неговите храмове с – любопитство, 
и вярата в неговата победа над смъртта – разменна монета, с която се купу-
ват лакомства от веселите стъгди.

Хората забравиха кротките му очи и жертвата: Господи, прости им, защото не 
знаят що правят!

Но култът на навика и осветената лъжа са по-силни от Бога. Бог умря в души-
те на хората, но те искат да живее Той в домовете, които му строят – да не 
умира съвсем и последната им загадка сред миражите на електрическата нощ 
и машинния ден.

Възможно е небето и земята да се разсърдят – към кого тогава ще протегнат 
ръце?

И днес в своето безразлично безверие те му строят храмове, поднасят му па-
зарско злато, коприна и скъпо дърво от „колониите”.

Но кой ще оживи тия каменни грамади с вярата в небето? Онези, които вярваха 
в чудеса, измряха – и живата вода на душата е разляна.

Из старите храмове е вградена душата на светци и голямата любов на пророци 
пише по стените им видения. Всяка колона там е подпора на трон, всяка багра 
– псалмопение, и най-малката украса – молитва.

Една нощ аз до уплаха почувствах чудото на вярата – трайната следа от 
приближението на човека до Бога – голямото, което човекът творец създава в 
името на Небето:

На малък площад се издига спокойна могъща снага на църквата Madeleine1. Около 

1 Църквата „Света Мария Магдалена” в Париж, наричана „Църквата на Мадлен” или само Мадлената. Б. ред.
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нея кръстосват големите булеварди на Париж. Горят рекламите на съблазън. 
Тече суетата на човешкия поток, който живее с изненадите на днешния ден, с 
опиянението и греха на най-близката нощ.

Небето е паднало ниско, огряно от жажда и трескав вик.

Madeleine стои каменна, спокойна, непоколебима. Нима не са я подронили палещи-
те вълни на лакомия милионен град, които непрестанно заливат мълчаливата  
стройна колонада?

Валеше проливен дъжд. Улиците изглеждаха продънени и Париж оживяваше при-
зрачен под тях. Аз прекосих малкия двор и се качих по стъпалата...

Между гигантските колони сякаш сгърчен, задушен, умираше шумът на големия 
булевард, залян от лавата на отразени светлини. Той се раздвижи и сякаш из-
плашен избяга далеч, като пъстра примамка от друг свят.

Гигантската постройка гледаше без укор. От спокойния ред колони лъхаше мъд-
ростта на векове и тайната на голямото човешко смирение, което благодари, 
че са му позволили да види небето.

Тук почувствах голямата любов и себеотрицание на творческата душа, тър-
сеща Бога чрез себе си. Вътре, под исполинските сводове, разбрах, че ако Бог 
е красота, любов и вяра във вечното – никой не е бил по-верен служител Нему, 
отколкото творецът художник. Той единствен през всички векове е могъл ис-
тински да се приближи до Бога и да му поднесе богатството на своята душа и 
всички дни на своя живот.

Днес е мъчно да се приближим до Бога. И проблемата за религиозното твор-
чество изглежда – търсене на слепец.

Но съвременното човечество, при всичката си надменност и всезнание, е без-
силно да отхвърли религиозния култ.

То строи храмове, иска тяхната украса и съвременният художник е длъжен да се 
справи с изискванията на днешната религиозна живопис.

Големите майстори на миналото нямаха нужда от формули и преднамерено вглъбя-
ване, за да разберат мистерията на култа, да се издигнат над плътта и властва-
щата материалност. Живата вяра и Божият дар им бяха достатъчни да разкрият 
духовното, Божеското начало в религиозната живопис и въобще в живописта.

Джото, Греко, Ботичели, Рафаел, Леонардо да Винчи и много други по-малки, но 
вдъхновени в своето изкуство, бяха Божии ученици. Ясновидци, които виждаха 
света зад материята и до странна простота свеждаха борбата на земните и 
небесни сили. Техните съмнения бяха неудовлетворена вяра и не ги отдалечаваха, 
а по-близо ги възвръщаха към Бога.
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Днес, изправени пред техните светски и религиозни картини, неотразимо чувст-
ваме силата на таланта и тайната на вярата...

Тая вяра липсва у нас сега. Вярата, която са имали и нашите странстващи 
зографи.

Малцина са големите съвременни художници, които са ни дали религиозна живо-
пис. Както в миналото, тъй и сега големите са верни на своето време, на своя 
мироглед. Те не искат и не могат да лъжат себе си и другите, затова творят 
това, което им е близко, дават истината на своята душа.

За голямо съжаление, не само у нас днес с религиозна живопис много по-често се 
занимават посредствени художници. Те или лошо копират готовите образци на 
миналото, или внасят в религиозната живопис бруталността на далечния ден, 
или, в най-добрите случаи, рисуват подсладени религиозно-битови сцени.

Всичко е преходно тук на земята. Богатствата, златото, скъпите одежди, 
хубавите дворци – вода може да ги отвлече, огън да ги опожари. Погрижете 
се да натрупате богатство, което ни огън, ни вода могат да го вземат. 
Земният живот е само път към небесния. Земната жажда може лесно да се 
утоли, блазе на онзи, който утоли жаждата на душата си и види Бога. Тяло-
то е само съсъд на душата и онзи, който иска да спаси душата си, малко се 
грижи за него.

Макар християнството да не възвежда в догма бичуване на тялото, умъртвява-
не на плътта, то винаги напомня: смирявайте тялото си, за да възвеличите духа 
си. И онези, които са искали да бъдат по-близо до Бога, налагали са на тялото 
самоволен пост. Примерът на Иисуса, който отиде в пустинята да се подготви 
за Голгота, беше радостта на много от първите му последователи. Пустините 
знаят подвига на бедни и богати.

Учението, което проповядваше да се мисли повече за небето и разкрива-
ше философията на приближение към вечното, неминуемо трябваше да роди 
едно изкуство, пречистено от „грешната” материалност на плътта. Изкус-
тво – символ. Изкуство – смирение, изкуство на радостно мъченичество – в 
противовес на изкуството, което римляните занесоха в Палестина и което 
властваше на двата полуострова, Апенински и Балкански. На бреговете на 
двата материка се срещнаха Изтокът и Западът. Химнът на живия живот, 
на тържествуващата до разюзданост плът срещна смирената молитва и 
всеопрощаваща любов.

И първите християнски образи носят знака на постничество и радостно бого-
отдаване. Първите творци не трябваше далеч да търсят елементите на едно 
сродно на техното световъзприятие изкуство. Те идеха оттам, откъдето ид-
ваше Иисус. Мистерията на Изтока и вечно протегнатите му ръце да разкъса 
плътта и да се слее с началото на Духа бяха отдавна показали пътя на едно 
изкуство, което Западът не познаваше.
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Елементите бяха готови. По-после християнската живопис, изключително рели-
гиозна в първите векове, доби свой специфичен характер. Другояче не можеше. 
Очите, които през коравите челюсти на лъвовете търсеха с прослава Бога; 
устата, които пееха псалми пред горящите клади; учението, което разтърси 
основите на стария свят, дигна брат против брата и промени издъно схващани-
ята и стремежите на тогавашното човечество – не можеше да не наложи свое 
схващане в религиозната живопис.

По-късно, когато християнството става полека-лека официална религия, кано-
ните на църковната живопис добиват едно спокойно оформяне, изразено в две 
нееднакви схващания – източно и западно. Макар и двете пропити, особено в 
първите периоди на развитие, от себеотрицание, жертва и любов, те носят 
белезите на два свята, на два многовековни мирогледа. 

Докато византийската, североафриканската, малоазиатската църковна живо-
пис, вярна на сложните философски, религиозни стремежи, на Божеското начало, 
създава един чисто религиозен стил, просветлен и достатъчно очистен от зем-
ното начало, западната църковна живопис не може да се освободи, не иска да се 
освободи от близкото, материалното, обрядното. Докато в източната живопис 
не срещаме обикновената фигура от делничния живот, в западната тя е нещо 
обикновено. Тя внася и тогавашния бит в нея. Странни и смешни изглеждат за 
нас тия католически свещеници, отишли да се поклонят на новородения Хрис-
тос. Това кръстосване на късни и ранни събития можем да го приемем като едно 
по-сложно схващане, чуждо нам, но легендата, култът са разрушени. Истината 
на легендата става недоумение и лъжа.

Култът на Мадоната в западното християнство, който естествено предизви-
ка и култа на Мадоната в църковната живопис, е твърде характерно явление 
за различието на две схващания. Докато в източната живопис Божията майка 
има одухотвореното лице на мъченица, минала след Кръста по пътя за Голгота, 
в западната живопис тя полека-лека добива очертанията и очарованието на 
Венера. Култът към нея става едва ли не религиозно-еротичен. Обръща се в 
идолопоклонство или чувствено-религиозна екзалтация, достигаща понякога до 
патологичност. Тия религиозни ексцеси не можеха да не се отразят и на църков-
ната живопис там.

И тя изгуби връзките си с първоизточника. Това са схващания на два свята с 
различни култури, на два различни мирогледа и разликата между тях неминуемо 
трябваше да се очертае.

Общото, което ги свързваше, беше силната вяра в небето. И благодарение ней, 
и Изток, и Запад оставиха творения, по които бъдещите поколения ще търсят 
Бога.

За мен византийската църковна живопис, тая на Абисиния, на първите малоазиат-
ски християнски области и на ранните западни църковни художници – са истинският 
израз на Голготския подвиг, на вдъхновеното мъченичество в името на Бога-Дух.
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Тя носи мистерията на отшелничеството, екстазния порив към Бога, тържес-
твото на духа над плътта и вечно устремените очи на човека към загадката 
на мира.

Тя е стъпка от кървавата следа на вечния бунт у човека – да се освободи от 
тялото си, за да догони своята мисъл. У нея стилът съчетава детския лепет със 
знанието на мъдрец, ясновидството на пророк и смирението на малък.

Тя не изобразява, за да се харесва. Пренебрежението към видимата форма у нея 
не е смелост, а убеждение, че има нещо по-голямо зад нея.

И нейният сегашен чар не е в куриозитета, екзотиката, както мислят някои – 
тя е: простите до откровение думи на човека, който е чул шума на звездите.

Как днес ще постигнем нейната тайна, когато малко са хората, които чуват 
шума от крилата на ангели и знаят пътищата на звездите?

Съвременните художници обаче продължават да пишат икони, храмове продъл-
жават да се строят.

Ако вярата е изгубена, с какво ще я заменим, за да постигнем мистиката на 
религиозната картина – поне малко да се приближим до религиозната тайна, от 
която сме се отчуждили?

С лека ръка, не подозирайки прегрешението си, мнозина художници на Запад и в 
Русия пренесоха школския академизъм в църквите. За тях формалните достойн-
ства, искани от времето, бяха всичко. Богомолците се възхищаваха видимо от 
„изкуството” на художника и в същото време таен страх и необясним смут 
тревожеше душите им. Смътно чувстваха, че у тях нещо е докоснато с груби 
ръце, че тяхната светая светих неочаквано е осмяна.

Близкото, всекидневното, твърде материалното се вмъкваше в олтарите, уби-
ваше тайната на молитвата и видението. Храмът ставаше лош музей, култът 
– нищо незначещ обряд.

Някога дадохме книга и икони на Русия. През последните години тя ни връща-
ше взетото. Най-лошото донесохме оттам. Наместо да възкресим легендата 
на нашата стара икона, ние присадихме руския нов църковен шаблон в нашите 
църквици. Пръснахме в страната си просташки нашарени репродукции на светци 
и мъченици, убихме и малкото чувство към старата икона у нас. Привикнахме 
полуинтелигентния църковен настоятел да търси „новата” икона. Това, което 
ставаше в глуха провинциална Русия, стана и у нас.

Но там имаше големи художници, които знаеха тайните думи, при произнасяне 
на които се отваря небето. У нас като че всички са изгубили дори обикновеното 
чувство към религиозната легенда, към изкуството, което се ражда като све-
тъл извор из душата на вярващия.
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На това се дължи и гаврата със старата икона и стенописи у нас, на това се 
дължи унищожението на толкова църковни паметници.

В Русия един Врубел възкреси, с невероятни за един съвременник мощ и прозре-
ние, каноните на византийската живопис. Той не копира: взима Божеското от 
нея, взима пустинята и небето, и тя просветва в една от киевските църкви – 
стара в своята същност и нова в гениалните видения на съвременника.

Не тъй гениално, но по същия път Васнецов се приближава до духа на старата 
икона – с просветление и знание на първичната човешка молитва. Той се отда-
лечава от външните средства на византийската и старобългарската църковна 
живопис, но е разбрал нейната същност. Двете негови икони, които имаме в 
„Александър Невски”, особено тия на Богородица с малкия Иисус, наистина съ-
държат тайна, която сегашните художници на религиозна живопис са изгубили. 
Нейното очарование и странно обезплътяване не се поддават ни на копиране, ни 
на проучване.

Ако вярата е изгубена, за съвременния художник остава само един път: да раз-
бере най-напред какви са изискванията въобще на живописната легенда и във 
връзка с това по чисто творчески път да търси ключа на старата църковна 
живопис. И липсата на вяра да замени с творческо прозрение.

Подобен стремеж би примирил небето със земята. И би ни избавил от онази 
твърде кръвна, посредствена и тъпа живопис, която се доставя на църквите.

Българският художник не трябва да ходи далеч, за да се научи какви са изисква-
нията на църковната живопис. Стига да се научи да вижда. Стига да разбере, 
че религиозната живопис не е битова картина, подсладена с ореола на фалшиво 
злато – живописните богатства на нашите стари църквици ще се издигнат до 
откровение в прогледналите му очи.

И онова, което сега отминава нехайно, ще стане съкровище, което ще го обога-
ти и ще осмисли делото му.

Младите, които идат, започват да разбират това. Те виждат дрипите на съв-
ременната църковна живопис и тежката легендарна багреница на тия, които 
общеха с Бога, става зов – не към възвръщане, а към истина.

Защото лъжа са кръвните неодухотворени маски на постниците, които виждаха 
небето да се разтваря, лъжа са лошо театралните картини, които украсяват 
стените на съвременния храм.

Бог може да умира за малките, но за истинския художник Бог е вечно жив – той 
трябва да знае пътя към Него и да не оглушават ушите му никога за шума на 
далечните звезди.


