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Борис Маринов е магистър по богословие от Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” и преводач на съвременно православно бого-
словие. Работи като сътрудник на Църковно-историческия и архивен 
институт на Българската патриаршия и е ръководител на редакцион-
ния екип на проекта Живо Предание. Образци на съвременното право-
славно богословие.

Борис Маринов

ВСЕПРАВОСЛАВНИЯТ	СЪБОР	И	

НЕГОВОТО	ДЪЛГО	ПЪТУВАНЕ	ОТ	

РОДОС	ДО	КРИТ

С предварително извинение към тези, които не обичат лирическите отклонения, 
важна част от най-запомнящите се образи на Църквата винаги са били свърза-
ни по някакъв начин с морето и с необятната му шир: образът на пророк Йона 
в утробата на кита, „риболовът” – като образ на Христовото дело на земята 
(вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци), Църквата като кораб 
сред бурното житейско море, а защо не и самият потоп, толкова въздействащо 
предобразяващ помирението между Твореца и творението, и въобще новото 
начало, пророчеството за преобразяване на старото небе и старата земя в 
„нови” (Откр. 21:1). Към всички тези образи, без риск да сгрешим много, можем да 
прибавим и образа на острова. Островът на спасението – все там, сред също-
то това бурно море. Без да търсим някакъв „нездрав” мистицизъм, но нима след 
дошлата от Женевското езеро новина за събор на остров Крит може да има 
асоциация, която да е по-естествена от тъкмо тези образи? Не започва ли съ-
щинската подготовка на събора на Православната църква на един друг остров, 
Родос, за да се окаже, че ще се проведе в крайна сметка на Крит? Звучи не само 
обнадеждаващо, но и съвсем по библейски.1

1  Повече за историята на свикването на Всеправославния събор виж: Маринов, Б. Всеправославният съ-
бор – подготовка и перспективи. В: Християнство и култура, бр. 90, с. 5-14. Б. ред. 
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Всеправославен събор

Съборът на надеждата

Макар и резултатите от последната (и поредна) предшествала Всеправослав-
ния събор среща да не бяха всъщност никак обнадеждаващи, първото определе-
ние, с което трябва да наречем този събор, е тъкмо това. Вярно е, че от днев-
ния ред на този толкова дългоочакван форум се оказва, че отпадат най-важните 
му теми – тези, които най-много имат отношение към Православната църква и 
към нейното единство! Първоначалното разочарование обаче утихва и отстъп-
ва мястото си пред другия поглед към събитията. Не че взетото решение е 
„по-добре от нищо”; не това имаме предвид. Добрата новина е просто, че пред-
стои събор – че хилядолетното съборно „мълчание” на Православната църква ще 
прекъсне; че ще се увенчаят усилията и молитвите на десетките, а може би 
и стотиците клирици и миряни, участвали в подготовка на това събитие. Ето 
защо, няма как и да не наречем предстоящия Всеправославен събор тъкмо събор 
на надеждата!

За запознатите с темата е добре известно, че тази надежда всъщност никога 
не е била особено голяма. Можем да я оприличим на упорито пламъче на свещи-
ца, което е все пак не съвсем угаснало – плахо пламъче на надежда, от което 
обаче по всяко време може да се разгори истински буен огън. Да, трудно може 
да се очаква, че след толкова столетия съборно мълчание проговорването ще 
бъде гръмогласно. Подобно нещо няма как да стане и би било наивно да се очак-
ва. Можеше обаче да се случи друго, по-лошо. Съвсем възможно бе на фона на 
всички тресящи православния свят конфликти този събор да бъде за пореден 
път отложен, отместен – ако ползваме съвременния жаргон, за пореден неопре-
делен срок. Дори само това да са имали предвид взелите последното решение 
в Шамбези, за предстоящия събор несъмнено можем да говорим именно като за 
събор на надеждата!

Разбира се, казаното няма как да потисне изцяло и разочарованието ни и затова 
другото име на предстоящия през лятото на настоящата година Всеправосла-
вен събор може да бъде още и…

Възможният събор

В така формулираното определение – обратно на дотук казаното – ще вложим 
и цялото си разочарование от дошлите от Женевското езеро новини. Защото, 
ако едната гледна точка е надеждата, другата все пак е притискащата ни 
реалност. Тази реалност, в която православното единство и съборността са 
нещо, останало само в учебниците, и в която само очила с наситенорозов цвят 
и със сериозен диоптър биха ни накарали да си помислим, че учението, теорията 
съответстват на живота.

За никого не е тайна, че православният свят отдавна не е онзи, за който сме 
чели и знаем от историята. За никого не е неизвестна дълбоката трансформа-
ция, през която преминава църковното съзнание след разпада на „стария свят” 
на многонационалните държави, след тържеството на „окопаването” в себе си и 
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на национализма. Писаното и казаното за всичко това е толкова много, че днес 
вече почти нищо не може да се добави. Не може и да се очаква, наивно би било 
да се очаква – след всичко това – православният свят изведнъж да се събуди в 
онова здраво единство и с онова съзнание за природата и предназначението на 
Църквата, с което е живял докъм края на ХIХ век.

И все пак именно природата на Църквата, смисълът на нейното съществуване и 
присъствие в света, я задължават тя да не се отказва лесно от своята обща 
мисия и дело и да търси начините за лекуване на разделението и пътищата 
към онова общо, единно свидетелство, към което изначално е била призвана. 
Задължават я да бъде именно този остров на спасението, с чийто образ и 
започнахме отначало. Задължават я – независимо от всичко – да остане вярна 
на съборната си природа. Ето защо, ако изоставянето засега на най-важните 
въпроси настрана все пак може да бъде някак преглътнато, то рано или късно 
тези въпроси трябва да излязат от богословските конференции и колоквиуми, от 
богословските изследвания и учебните програми на православните богословски 
школи и да влязат не другаде, а именно в…

Дневния ред на Всеправославния събор

Който за момента, във възможната към момента компромисна форма, изключва – 
ще продължим да повтаряме това – най-важното. Онова, в което се изразява ре-
алното единство на Църквата – богослужебното (в един за всички православни 
църкви календар и еднакъв във всяка поместна църква диптих) и каноничното (в 
разрешаването веднъж завинаги на съперничеството и юрисдикционния хаос в пра-
вославната диаспора, пък и не само в нея, както показа разпрата между Антиохийс-
ка и Йерусалимска патриаршия за юрисдикцията върху територията на Катар).

Не казваме, че менюто през време на пости, бракът и участието на Православ-
ната църква в диалога  с този свят или пък който и да било от останалите 
все пак влизащи за разглеждане на о-в Крит въпроси не са важни неща.2 Точно 
обратно. Макар и важни обаче, те не са първостепенни. Ето защо, докато в 
дневния ред на Всеправославния събор продължават да не влизат и наистина раз-
делящите православните църкви теми, дотогава няма и да бъде свършено почти 
нищо съществено и ще продължава все същото онова издигане на маловажното 
и второстепенното в „първостепенно”, на което непрестанно и под най-различни 
форми сме свидетели. Ще продължава и агонията на църковното съзнание: лута-
що се между едното и другото, лишено от всяка йерархия на ценностите и от 
всякакъв консенсус по отношение на едното потребно, за което от страниците 
на Евангелието говори не друг, а Сам Господ Иисус Христос (Лук. 10:38-42).

И ако всичко казано изглежда пресилено, то нека си зададем няколко простички 
въпроса. Един от тях може да бъде например следният: кое и какво точно реше-
ние би могло да се вземе от Всеправославния събор по въпроса „Отношения на 

2  След края на срещата на предстоятелите на православните църкви започна публикуването и на текстовете 
по седемте теми, определени да влязат в дневния ред на Всеправославния събор. На български език те са 
публикувани в сайта „Двери на православието” (www.dveri.bg) Б. ред.
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Всеправославен събор

Православната църква с останалия християнски свят” (който е сред влизащите 
за обсъждане въпроси), докато тази Православна църква продължава да се състои 
от множество църкви, които дори не са успели да се подредят в единен диптих и 
които две хиляди години след онзи любопитен епизод, когато апостолите спорят за 
първенство (Мат. 18:1-4), продължават да спорят за същото? Или пък: какво точно 
би било работещото решение по въпроса за предоставянето на автономия (който 
също влиза за обсъждане), когато тази автономия се предвижда да се предоставя 
в „съответните” за всяка църква „географски канонични граници” (както гласи 
предварителният текст), при положение че в православния свят продължава да има 
неуточнени такива граници, както показа случаят с Катар, пък и не само той? Или: 
до какво точно съборно решение по отношение на диаспората може да се стигне, 
след като решенията в предвидените „епископски събрания” (предвидени – както 
отдавна четем това – понеже „… поради исторически и пастирски причини не е 
възможно незабавното преминаване към строго каноничния порядък на Църквата по 
този въпрос: да съществува само един епископ в дадено място”) се предвижда да 
се вземат под председателство на първия по старшинство сред епископите, които 
са подчинени на Константинополската църква, а при липса на такъв – „съгласно 
реда на диптисите”, когато, най-вероятно, и след Всеправославния събор всяка 
църква ще бъде свободна все така да продължава да следва свой собствен диптих?

Можем да продължим с формулирането на тези и подобни на тях въпроси и ще сме 
в правото си да го правим дотогава, докато „проблемите”, които ще се решават, 
ще са второ-, а не първостепенните. И дотогава, докато един от най-важните 
гласове, които драматично липсват и които отново трябва да зазвучат в обез-
верения и духовно окепазен свят, в който живеем, продължава да бъде именно

Гласът на Църквата

… не просто на „православието”, а именно на Църквата, тъй като светът, в кой-
то живеем и в който се извършва може би най-чудовищната подмяна, на която той 
някога е бил свидетел – нашият свят – има нужда не просто от поученията на 
една или друга отдавна разделили се „конфесии”, а от свидетелството на едната 
и единната Църква на Христос – онази, която Сам Той някога е оставил като път 
и място на спасението, като, отново да го кажем, остров или кораб насред сти-
хиите, люлеещи този свят. За да може обаче този глас да зазвучи, тази Църква 
трябва отново да се събере, да стане онова едно, което от историята  знаем, 
че някога е била. Делът пък, приносът на православните в този процес и в това 
единствено по рода си дело, е, преди да търсят начините за диалог и за единство 
с останалите, да направят същото помежду си, та така – от опита си – да пока-
жат и на тях как следва да се постъпва „в Божия дом” – в онази същинска „църква 
на живия Бог”, която е „стълб и крепило на истината” (1 Тим. 3:15).

Дали пък пътят към всичко това – път, който е започвал толкова много пъти 
и по толкова много и различни начини – не може да започне тъкмо от Крит, от 
един остров насред морето, който и да се превърне в символ и нова надежда 
за лелеяното от всички християни единство? Това е нещо, което съвсем скоро 
предстои да разберем…
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ЗА	ДА	СЕ	ОБЕДИНИМ,	ТРЯБВА	ДА	

СЕ	ОБИЧАМЕ

Разговор с епископ Христо Пройков, Апостолически екзарх и 

председател на Епископската конференция на Католическата 

църква в България

Ваше Високопреосвещенство, кое наложи обявяването на тази извънредна 
Свещена година, посветена на милосърдието? Какви са библейските основа-
ния на Юбилейната година и кои са били предишните такива години? Какво 
е нейното значение през 2016 г. в живота на Католическата църква?

Исус Христос установи Църквата на земята, за да бъде продължение на Него-
вата мисия между хората. Милосърдната Божия любов се осъществи на земята 
чрез Него. Ето защо Църквата е призвана да продължи мисията на милосърдната 
Божия любов между хората през вековете.

На 13 март 2015 г. папа Франциск, две години след избора си на 13 март 2013 г. 
за папа, пожела да обяви Извънредна юбилейна година, съсредоточена върху Бо-
жието милосърдие. Тогава той каза: „Това ще бъде Свята година на Милосър-
дието. Бихме искали да я преживеем в светлината на думите на Исус: „Бъдете 
милосърдни както Отец” (ср. Лук. 6:36). В един толкова разединен свят са нужни 
дела на милосърдие. Много милосърдие!”.

Епископ Христо Пройков е роден през 1946 г. в София. През 
1970 г. е ръкоположен за дякон, а през 1971 г. – за свещеник, 
от епископ Методий Стратиев. Специализирал е канонично 
право в Папския източен институт към Григорианския уни-
верситет в Рим. От 1982 г. е енорийски свещеник в София, а 
през 1994 г. е ръкоположен за епископ в базиликата „Св. Пе-
тър” в Рим от папа Йоан Павел II. От 1995 г. е ръководител 
на Католическата екзархия и председател на Епископската 
конференция на Католическата църква в България.
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Думата юбилей произлиза от староеврейското „ювел”, което е представлявало 
извит рог от животно и се използвал като тръба, чийто звук е обявявал на-
чалото на юбилейната година. В стария завет юбилейните години за евреите 
според древния закон на Мойсей се чествали на всеки 50 години. В такива го-
дини земята не се е обработвала, за да си почине. Робите са получавали своя-
та свобода и земите са се връщали на своите собственици. Прощавали са се 
дълговете, утихвали са междуособиците. Така се достигало до една хармония в 
отношенията между хората и между човека и природата.

Със същата цел Църквата установява юбилейните години, които да бъдат го-
дини на мир, на прошка и помирение. През 1300 година папа Бонифаций VIII обя-
вява първата юбилейна година за Католическата църква с решението тя да се 
чества на всеки 100 години. През 1475 г. папата взима решение юбилейните 
години да се празнуват на 25 години и така всяко поколение да може поне вед-
нъж в живота си да преживее свещена година. До днес Църквата е чествала 
26 юбилейни години. Последната беше през 2000 година, преди започването на 
новото хилядолетие. Има и извънредни юбилейни години, като тази през 1933, 
отбелязвайки 1900 години от Изкуплението и по-късно, през 1983 г. отбелязвайки 
1950 години от Изкуплението.

Настоящата Извънредна юбилейна година на милосърдието бе пожелана от папа 
Франциск, за да прикани човека да се приближи по-близко до Бога, за да получи 
благодатта на всеопрощаващото Негово милосърдие.

На 8 декември 2015 г. той даде началото на тази Юбилейна година със симво-
лично трикратно удряне с чук върху стената, построена в края на юбилейната 
2000 година зад вратата в атриума на базиликата „Свети Петър”. Последва 
събарянето на стената и преминаването на папата като пръв поклонник през 
Святата врата. Значението на този жест е преминаване на вярващите към 
спасението с поглед, насочен към Христос, който казва за себе си: „Аз съм вра-
тата”. Това е врата, през която може да се мине само по време на Юбилейната 
година, докато през останалото време зад нея е построена стена. Вратата ще 
бъде отново затворена и зад нея издигната стена на края на Свещената годи-
на, на 20 ноември 2016 г. 

Освен път към спасението свещената врата символизира и влизането в об-
щия ни дом, небесния Йерусалим, докато стената представлява „скала”, която, 
премахната, става извор на спасението. Удряйки с чук върху стената, папата 
повтаря и жеста на Мойсей, който удря с жезъла си върху скалата в пустинята 
и протича от нея вода, освежаваща народа. 

На следващата неделя, 13 декември, папа Франциск отвори и вратите на Ла-
теранската базилика в Рим. Същевременно епископите по цял свят отваряха 
„вратите на милосърдието” в катедралите, светилища и особено значителни 
храмове в техните епархии. „Всеки, който ще премине през Вратата на Милосър-
дието – се казва в папската була за юбилейната година Misericordiae Vultus, – ще 
може да почувства Божията любов, която утешава, прощава и дарява надежда”.
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Но всъщност първата Свята врата папа Франциск отвори в Африка, в гр. Банги, 
столица на Централноафриканската република, още по време на посещението си 
през ноември 2015 г., за да изрази „близостта на цялата Църква до този толкова 
страдащ и измъчен народ”.

Знаем посланието на Нашия Господ Иисус Христос: „И тъй, бъдете мило-
сърдни, както и вашият Отец е милосърден” (Лук. 6:36). Как то отеква в 
един все по-ожесточаващ се свят, раздиран от войни, насилие и бежански 
потоци? Каква е позицията на Католическата църква по този въпрос?

Всичко, което Исус Христос казва в Евангелието, важи за всички хора от всич-
ки времена. Ето защо думите „Бъдете милосърдни, както и вашият Отец е 
милосърден” не звучат като пожелание, а като дълг, особено в днешния свят, в 
който живеем. 

В сърцата ни отекват словата и на свети Йоан Павел II, папа римски, който 
установи в Църквата празника на Божието милосърдие: „Колко голяма нужда от 
Божието милосърдие има днешният свят! На всички континенти, от дълбочина-
та на човешкото страдание, сякаш се издига зов за милосърдие. Където царуват 
омраза и жажда за отмъщение, където войните носят страдание и смърт на 
невинните, има нужда от благодатта на Милосърдието, което да успокои мисли-
те и сърцата и да направи така, че да избликне мирът. Където липсва уважение 
към живота и човешко достойнство, има нужда от милосърдната Божия любов, в 
чиято светлина се показва неизразимата стойност на всяко човешко същество. 
Светът има нужда от милосърдие, за да може всяка несправедливост да намери 
своя край в блясъка на истината”. И завършва: „Човечеството няма да намери 
мир, докато не се обърне с доверие към Божието милосърдие”.

Чуват се многобройни гласове, че милосърдието към бежанците, към по-да-
лечния ближен, било в ущърб на милосърдието към бедните от нашите 
страни, а и към нас, българите, доколкото сме сред най-бедните в Европа. 
Как бихте коментирали това? Възможни ли са градации в милосърдието?

Въпросът, който ми задавате, ми дава повод да ви отговоря с една притча от 
Евангелието. Притчата за Добрия самарянин, в която се разказва за един човек, 
който е нападнат от разбойници и оставен полумъртъв. Покрай него минава 
един свещеник и подминава. Един левит, и той продължава пътя си. Спира се 
един самарянин, който превързва раните му, качва го на добичето си и го отнася 
в близката странноприемница, за да бъде приютен. Дори заплаща за грижите, 
които ще се положат за него. И Исус завършва притчата с въпроса: Кой от 
тези трима беше ближен на изпадналия в беда човек? Отговорът е точен: Този, 
който му стори добро. Самарянинът се спря при злощастния човек и му помогна, 
защото не си зададе въпроса какво ще стане с мен, ако му помогна, а какво ще 
стане с него, ако не му помогна. Исус завършва притчата с думите: „Иди и ти 
прави така”. Тези думи със същата сила звучат и днес за нас, особено в година-
та, посветена на милосърдната любов.
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Предполага ли Годината на Милосърдието засилен диалог с православни и 
протестанти, а и с другите конфесии?

Това, което е трудно да се разбере, е разделението между нас, християните. 
Вярваме в същия Бог. Следовници сме на Исус Христос и става така, че за дру-
гите, заради нашето разделение, е трудно да приемат Бог в своя живот и да 
вярват в Него. Който казва: обичам Бога, а е разделен от своите братя, не е 
в истината. Трябва да страдаме от разделението. Трябва да се стремим да го 
преодолеем. За да се обединим, трябва да се обичаме. За да се обичаме, тряб-
ва да се познаваме. За да се познаваме, трябва да вървим един към друг. Това 
трябва да бъде нашето задължение, ако искаме да се наричаме последователи 
на Христос. Във взаимното познаване чрез диалога. В съгласието малките неща 
растат и стават все по-големи. Махатма Ганди казва: „Любовта към истината 
трябва да те води към желанието да разбереш гледната точка на другия”. За-
това работим и най-вече се молим за единство между нас, християните. Мъд-
ростта ни говори, че началото на любовта към ближния започва с усилието да 
изслушаш това, което той мисли. Да се молим всички християни да осъзнаем, че 
да приемем да разговаряме заедно е едно начало, да останем заедно е напредък, 
да работим заедно е успех. Ако постигнем този успех, сигурен съм, че и другите 
конфесии ще казват за нас, както някога за първите християни: „Вижте как се 
обичат”. И това ще бъде привлекателна сила. 

Годината на милосърдието, в която живеем, ни кара да се замислим още по-се-
риозно по този въпрос.

Силното време на тази Година на Милосърдието съвпада с Великия пост. 
Какви по-различни дела се очакват от християните тогава? Разкажете за 
специалните молитви, които трябва да се отправят през тази година и 
повече за инициативата „24 часа за Господа”?

Времето на Великия пост е винаги време на покаяние и вглъбяване в себе си. 
Време за по-усилена молитва.

В тази Година на милосърдието по-специално има различни молитвени инициа-
тиви по целия свят. През изминалата година, по случай годишнината от избора 
му за папа, папа Франциск беше приканил вярващите от целия свят с инициати-
вата „24 часа за Господа”, чрез която хората да се обединят в обща молитва. 
И тази година набожността продължава, като датите са 4 и 5 март. Ще има 
специално отслужена покайна служба в „Свети Петър” под надслова: „Бог богат 
на милосърдие”. От много страни по света се присъединяват към този апел. 

В какво се състои поклонничеството пред Вратата на Милосърдието?

Когато папа Франциск отвори свещената врата на базиликата „Свети Петър”, 
той прекрачи прага  като първи поклонник в света, преминал през Вратата 
на Милосърдието. Всички ние сме приканени да направим същото навсякъде по 
света, където има отворена свещена врата на храма.
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За тези, които нямат възможност, например затворниците, и желаят да полу-
чат юбилейното пълно опрощение, могат да го получат дори в затворите, в кои-
то се намират: „Моите мисли са отправени и към затворниците, които живеят 
ограничението на тяхната свобода. Юбилеят винаги е бил възможност за голя-
ма амнистия, насочена към голям брой хора, които въпреки заслуженото наказа-
ние са осъзнали извършената несправедливост и желаят искрено да се внедрят 
отново в обществото чрез техния честен принос ... До всички тях да стигне по 
конкретен начин Милосърдието на Бог Отец, който иска да бъде близо до този, 
който най-много се нуждае от Неговата прошка. В параклисите на затворите 
ще могат да получат пълно опрощение и всеки път, когато преминат вратата 
на килията си и в молитва се обърнат с мислите си към Господа, този жест за 
тях ще има същото значение като че ли преминават Святата врата, защото 
Божието милосърдие, което е способно да преобрази сърцата, може също да пре-
образи затворническите решетки в изживяване на свободата”.

През тази свята година както за целия свят, така и за нас тук, в България, 
Църквата отпуска по-специални духовни облаги за всички, които искат да живе-
ят в духа на милосърдната и всеопрощаваща любов. 

Например изповедниците ще имат права за разрешаване на по-особено тежки 
грехове. По този въпрос папа Франциск пише: „Един от големите проблеми на 
нашето време е със сигурност измененото отношение към живота. Един много 
разпространен манталитет вече загуби нужната лична и социална чувствител-
ност към приемане на новия живот. Драмата на аборта от някои се изживява с 
повърхностно съзнание, сякаш не се осъзнава тежестта на злото, което носи 
това деяние. … Много други обаче, въпреки че изживяват това, което са напра-
вили като провал, смятат, че не са имали друг избор. Мисля по-специално за же-
ните, които са направили аборт. Познавам добре условията, които ги довеждат 
до това решение. Знам, че това е тяхна житейска и морална трагедия. Срещал 
съм много жени, които носят в сърцето си раната от това решение, изстрадано 
и много болезнено. Това, което се е случило, е дълбоко несправедливо; но разби-
рането на истината за това може да им позволи да не загубят надеждата. Не 
може да се отрече Божията прошка на всеки покаян, особено когато с искрено 
сърце пристъпва към тайнството на изповедта, за да получи помирението с Бог 
Отец ... Ето защо реших да дам на всички свещеници по време на юбилейната 
година правомощие да прощават греха на тези, които са направили аборт или 
допринесли за него и искрено покаяни, просят прошка”.

Ще има възможност да се получава пълна индулгенция за заслуженото наказание 
за изповяданите вече грехове, преминавайки през портите на всеки катедрален 
храм. Отправен е призив към свещениците и верните в България да се органи-
зират през годината в поклоннически посещения. Има още и други възможности 
за придобиване на духовни облаги през тази Свята година.

Как се постига опрощението през тази Година на Милосърдието и какво е 
значението на индулгенциите в съвременността?
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Всеки грях е нарушение на справедливостта. При изповедта грехът се прощава, 
но наказанието остава да бъде изтърпяно след смъртта. Точно така, както 
един човек, който е престъпил закона и е съден, разкайва се пред съда, обещава, 
че няма да повтаря престъплението, а съдията ще му каже, че приема неговото 
разкаяние, но трябва да изтърпи определеното от закона наказание и след това 
да живее както е обещал. В духовно отношение при изповедта Бог прощава гре-
ха, а Църквата освобождава от заслуженото наказание, както при амнистия. В 
това се състои индулгенцията: освобождаване от наказанието за изповяданите 
вече грехове, като прибавя условието след изповедта човек да се причасти, да 
се моли с определено намерение, а тази година по-специално да извърши и ня-
какво дело на милосърдие. И тогава, преминавайки свещената порта на храма, 
получава пълна индулгенция, тоест пълно опрощаване на наказанието. 

Кои важни дати бихте откроили в календара на извънредната Свещена го-
дина и какво е посланието, което бихте искали да отправите към католи-
ците в България в началото на 2016 г.?

Една важна дата през настоящата Юбилейна година е 10 февруари, когато 
започва Великият пост в Църквата от латински обред и в базиликата „Свети 
Петър” папата ще благослови свещеници мисионери, които с особени пълномо-
щия от него ще тръгнат по света, за да разрешават трудни духовни проблеми. 

Сигурен съм, че традиционната световна среща на младежта със Светия отец, 
която ще се проведе през тази Юбилейна година на Милосърдието в Краков през 
юли, ще покаже отново, че светът може да живее в мир и братска обич в отго-
вор на насилието и омразата.

Една по специална дата е 4 септември, когато блажената Майка Тереза от 
Калкута, основателка на монашеската общност на сестрите на Милосърдната 
любов, ще бъде провъзгласена за светица.

На всички католици в България казвам: започнахме Юбилейната година на Мило-
сърдието. Да не се изморяваме да искаме прошка през тази година. Да искаме 
прошка и да даряваме прошка. Година, в която имаме възможността да изгладим 
много конфликти, които има между нас, и да заживеем със спокойно и радостно 
сърце, помирени и с Бога.

Истина е, че всички сме склонни да отвръщаме на злото със зло и на доброто 
с добро. Такова поведение Христос отрича категорично. То не е християнско. За 
хората то е често пъти „порядъчно”, но християнинът трябва да бъде повече 
от порядъчен човек. Християнинът е човек, който обича.

Днес светът страда от липса на любов, затова мирът е толкова несигурен. 
Християнинът е призван да елиминира своите неприятели, като ги обича. Вярваме 
ли, че това е възможно? Всеки ден, който започва, Бог отново ни дава урок по 
милосърдие. Дава го и на тези, които не заслужават. Но всеки ден поставя и въп-
рос пред мен: Бог няма врагове. Не трябва ли и аз да направя усилие да нямам?
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Да се освободим от миналото, да подредим настоящето, да се освободим от 
антипатиите. С този искрен поглед първо да погледнем своето семейство. В 
думата милосърдие има сърце. Ако трябва да нарисуваме милосърдието, трябва 
да нарисуваме усмивка – усмивката на бащата на Блудния син.

Исус казва: „Всичко, което сте направили на един от моите най-малки братя, на 
Мене сте го сторили”. Тази година сме призвани да обърнем по-специално вни-
мание на тези, които се нуждаят от нашата помощ: бедните, болните, хората, 
които търсят покрив над главата си, прокудени от родните си места. И всичко, 
което правим на тях и за тях, да бъде в името на Христос, Когото виждаме в 
лицето на нашия ближен. Защото Исус казва още: „Без мене не можете да на-
правите нищо”. А св. Августин добавя: „Внимавайте, Исус не казва „можете да 
направите малко неща”, а „не можете да направите нищо”.

Християнинът не отмерва своето държание с поведението на другите, а с Бога. 
Не с мярата на своето аз, а с Божията мяра: Както Отец се отнася с мен, така 
и аз с тебе. Нали Исус казва: „Бъдете милосърдни, както е милосърден вашият 
Отец Небесен...?” Заедно със свети апостол Павел да кажем: „Ето благоприят-
но време…” (2 Кор. 6:2). И пак с него: „Докле имаме време, нека правим добро на 
всички” (Гал. 6:10). 

Пожелавам на всички благословена, благодатна 
и изпълнена с много дела на милосърдие Юби-
лейна година!

Какво представлява логото на Юбилейната 
година на Милосърдието?

Логото по стилизиран начин изобразява слиза-
нето на нашия Господ в ада, за да извади Адам 
и Ева от гробовете им. Картината обединява 
различни богословски категории и е вдъхновена 
от много текстове на църковните отци, особе-
но от поезиите на свети Ефрем Сирин.

Слизането на Исус в ада е една от най-рису-
ваните великденски картини през първото хи-
лядолетие, която намираме, между другото, 
и на гроба на свети Кирил в Рим. Тя открива 
Пасхалната тайна, чрез която въплъщението 
довежда до спасението на човека: Христос по-
ема човешката природа и затова не може да 
възкръсне сам, а заедно с цялото човечество, 
заедно с Адам.

Чрез поемането на човешка природа, чрез стра-
данието и смъртта Божият син се идентифи-
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цира с мъртвия Адам, за да може да влезе в неговия гроб. Възкръсвайки, събаря 
портите адови и стъпва върху тях като победител. Дяволът си послужи със 
страха от смъртта, за да държи човека в робството на греха, но Христос пре-
махва решетките, които стават за нас път към живота.

Картината съвпада и с изображението на добрия Пастир, който търси загу-
бената овца и я търси с цялата си бащинска обич. Тази загубена овца е Адам, 
който поради греха се крие от Бог в гроба. Но Христос, добрият Пастир, отива 
да търси загубената овца, тоест умрялото човечество, намира Адам в гроба, 
възкресява го и го слага на раменете Си, за да го завърне при Отца. Бог Отец 
толкова много обикна света, че изпрати Своя единороден Син, за да потърси 
човека, който е бунтовник, загубен и мъртъв. Милосърдният Отец иска Синът 
Му да докосне мъртвата плът на човека с любовта на Бог Отец, която може да 
превърне този човек в Сина. Когато човек е докоснат от Божието милосърдие, 
неговият живот се променя.

Така се осъществява срещата на Адам с новия Адам – Христос. Близостта на 
двете лица на картината подчертава милосърдието на Бог Отец, който изпра-
ща Своя Син, да бъде солидарен с всеки човек, за да го спаси и обнови. Затова 
двата погледа се сливат, още повече: стават един сам поглед. Бог чрез Своя 
Син гледа и с очите на Адам, а Адам научава с помощта на Божието милосър-
дие да вижда себе си, другите и света с очите на Бог. Адам открива своята 
прилика с новия Адам, Исус. Старият Адам е изкупен, защото съзерцава в новия 
Адам милосърдието на Бог Отец. Така всеки човек открива в Христос своята 
човечност, своето призвание, защото чрез Неговия поглед съзерцава любовта 
на Бог Отец.

Това е изразено с овалния фон на картината, от три цвята, преминаващи от 
по-тъмното към по-светлото. По този начин от едната страна се подчертава 
нощта на царството на смъртта, тоест нощта на греха, която е унищожена 
от светлината на Христос. От другата страна формата изтъква непонятната 
тайна на Божията любов, която се изразява в богочовека Христос. Тази любов 
е близо до нас като милосърдие на Бог Отец.
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НОВАТА	КНИГА	НА	ПАПА	

ФРАНЦИСК	ИМЕТО НА БОГ Е 

МИЛОСЪРДИЕ 

На 12 януари 2016 г. излезе от печат книгата на папа Франциск Името на Бог 
е Милосърдие. Книгата, която е първата на Франциск като папа, се появи ед-
новременно на 6 езика – италиански, английски, френски, немски, португалски и 
испански. Италианската издателска къща Piemme, част от издателската група 
Mondadori, съобщи, че книгата ще бъде публикувана от 17 издателства в 86 
страни. Тя представлява серия от интервюта на папата с италианския ва-
тиканист Андреа Торниели и включва девет глави, следващи предговор от А. 
Торниели. Като допълнение е включена и Misericordiae vultus – папската була на 
Франциск, обявяваща Извънредния юбилей на Милосърдието. 
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В Името на Бог е Милосърдие папа Франциск разказва как се е формирал като 
човека, когото познаваме. Най-задълбоченото и важно образование, посочва 
той, е получил от свещеническата страна на завесата на изповедалнята, 
където са му били поверени разкази за страдания, падения, отчаяние и грях. 
„Когато слушах изповедите, винаги мислех за себе си, за собствените си гре-
хове и за необходимостта от милост, затова се опитвах да опростя голяма 
част от тях.” Той нарича това „дар на изповедта”, който има преобразяващ 
ефект. Като енорийски свещеник в Аржентина, разказва той пред Торниели, се 
запознал с една жена, „на която се налагаше да проституира, за да нахрани 
децата си”. Постарал се тя и децата  да получат подаръци за Коледа, но 
когато жената дошла, за да му благодари, разбрал, че не идва заради пода-
ръците. Обяснила, че му е благодарна, „защото никога не престанахте да ме 
наричате „сеньора”.

„Като изповедник, дори когато вратата пред мен е стояла затворена, винаги 
съм се стремял да открия пролука, поне процеп, през който да се опитам да 
отворя тази врата и да дам опрощение и милосърдие”, казва Франциск. Новата 
му книга излиза в началото на извънредната Юбилейна година на Милосърдието, 
която той откри през декември 2015 г. чрез един вековен ритуал, като отвори 
Светата врата на базиликата „Свети Петър”. 

В книгата си папа Франциск пояснява, че смята днешния ден за специален пери-
од за милосърдие за Църквата. Избрал е да свика Година на Милосърдието след 
молитва и съзерцание на учението на последните папи, а и заради размислите 
си за Църквата като полева болница за грешници.
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„Милосърдието е визитната картичка на Бог. Бог на Милосърдието, милостиви-
ят Бог. Според мен това наистина е идентичността на Бог”, споделя папата. 
В книгата са включени съвети на папата към изповедниците и каещите се. 
„Чувствам се задължен да кажа на изповедниците: говорете, слушайте с търпе-
ние и преди всичко – казвайте на хората, че Бог ги обича”. 

Вярващият „трябва да бъде открит за Божието милосърдие, да открие сърцето 
и себе си, да позволи на Исус да дойде при него, като пристъпи с вяра към изпо-
ведалнята ... И се опита да бъде милостив към другите”.

Най-добрият начин за участие в Годината на Милосърдието, посочва папа Фран-
циск, е човек да бъде открит за Божията милост. В книгата папата разкрива 
как той вижда Божието милосърдие. 

Ето няколко цитата от нея: 

Папата, както и св. Петър, също се нуждае от милост.

„Папата е човек, който се нуждае от Божието милосърдие”, казва папата в 
книгата. 

„Казах го искрено на затворниците от Палмасола в Боливия, на мъжете и жени-
те, които ме приветстваха толкова топло. Припомних им, че дори свети Петър 
и свети Павел са били затворници. Чувствам специално отношение към хората 
в затворите, лишени от свободата си. Винаги съм бил много привързан към тях 
именно заради съзнанието ми за греховност.”

„Винаги когато преминавам през портите на затвора, за да отслужа Меса или 
по друг повод, винаги си мисля: защо те, а не аз? Аз трябва да съм тук, заслужа-
вам да съм тук. Тяхното падение можеше да е мое. Не се чувствам по-висш от 
хората, които стоят пред мен. И така си повтарям и се моля: защо на него, а 
не на мен? Може да изглежда шокиращо, но аз откривам утеха в св. Петър: той 
предаде Исус и въпреки това беше избран.”

Папа Йоан Павел I: „вписано в прахта”

Светият отец също припомня, че е бил развълнуван от мислите на своя пред-
шественик Йоан Павел I, Албино Лучани. „Има една проповед, в която Албино 
Лучани казва, че е бил избран, защото Господ предпочита някои неща да бъдат 
вписани не в бронз или мрамор, а в прахта, за да се знае, че ако написаното 
остане, това ще бъде заслуга единствено на Бог. Той, епископът и бъдещ папа 
Йоан Павел I, нарича себе си „прах”.

„Трябва да кажа, че винаги когато говоря за това, мисля за думите, с които 
Петър е срещнал Исус в неделята на Неговото възкресение, среща, за която 
е намекнато в Евангелието на Лука. Какво може да е казал Петър на Месията 
след Неговото възкресение от гробницата? Може би Му е казал, че се чувства 
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грешен? Сигурно е мислил за своето малодушие, за случилото се няколко дни 
по-рано, когато на три пъти се отрича от Бог в двора на дома на първосвеще-
ника. Трябва да е мислил за горчивия си и плач.”

„След като Петър прави всичко това, след като Евангелието описва неговия грях 
и предателство и въпреки всичко това Исус му казва: „Паси овцете Ми” (Иоан. 
21:16), не мисля, че трябва да се учудваме, че неговите наследници описват себе 
си като грешници. Това не е нищо ново.”

Miserando atque eligendo1 

Спирайки се на своя епископски девиз, папа Франциск се връща към едно изживя-
ване на Божията милост, случило се в младежките му години. 

„Нямам конкретен спомен за Милосърдието като дете. Но имам такъв спомен 
от младежките си години. Спомням си отец Карлос Дуарте Ибара, изповедника, 
когото срещнах в моята енорийска църква на 21 септември 1953 г., деня, когато 
Църквата чества св. апостол и евангелист Матей. Бях седемнадесетгодишен. 
Докато се изповядвах, се почувствах приветстван от Божието милосърдие.” 

„Ибара беше родом от Кориенте, но беше в Буенос Айрес, защото трябваше да 
се лекува от левкемия. Почина година по-късно. Още помня как, когато се при-
бирах у дома след опелото и погребението му, се почувствах като изоставен. 
Плаках много тази нощ, скрит в моята стая.”

„Защо? Защото бях загубил човека, помогнал ми да почувствам Божието ми-
лосърдие това Miserando atque eligendo – израз, който по това време не знаех, 
но който по-късно избрах за свой епископски девиз. Научих за него по-късно, от 
проповедите на английския монах Беда Достопочтени (672–735). Когато описва 
призива към Матей, той пише: „Исус видя митаря и имайки милост го избра за 
един от апостолите, като му рече „върви след Мене”2.”

„Обичайно по този начин се превеждат думите на св. Беда (написани на англий-
ски). Предпочитам miserando да се преведе с друга дума, която не съществува – 
милосърдствам. И така, изразът „милосърдствайки го избра” описва видението 
на Исус, който дава дара на Милосърдието и избира, и взима ученика със себе си.”

Църквата осъжда греха, но показва милосърдие към грешника:

„Църквата осъжда греха, защото трябва да сочи истината – „това е грях”. Но в 
същото време тя прегръща грешника, който се признава за такъв, приветства 
го, обръща се към него с безкрайната милост на Бог. Исус е простил дори на 
тези, които го разпват и осмиват.”

1  Miserando atque eligendo – „Помилван и затова избран”. Това е цитат от проповед на Беда Достопочтени 
към Мат. 9:9,13. Б.пр.
2  Срв. Мат. 9:9. 



2016 / брой 1 (108)

21

„За да следва пътя на Господ, Църквата е призвана да разпростира своята ми-
лост над всички, които се признават за грешници, които поемат отговорността 
за злото, което са сторили, и които изпитват нужда от опрощение. Църквата 
не съществува, за да осъжда хората, а за да ги привлече към среща с изначал-
ната любов на Божието милосърдие.”

„Често казвам, че за да се случи това, е необходимо да се излезе навън: да се 
излезе от църквите и енориите, да се търсят хората там, където те живеят, 
където страдат и където се надяват. Обичам образа на полева болница, с който 
описвам „Църквата, която излиза навън”. Тя присъства там, където има битка. 
Това не е голяма структура с цялата си техника, където хората отиват да 
получат лечение за леки или тежки болести. Тя е мобилна структура, която пред-
лага първа помощ и непосредствена грижа, за да не погинат нейните воини.”

„Това е място за спешна помощ, не е място за преглед от специалист. Надявам 
се Юбилеят (Свещената година на Милосърдието) да успее да открои дълбока-
та майчинската и милосърдна страна на Църквата, Църква, която се насочва 
към тези, които са „ранени”, които имат нужда от внимателно изслушване, 
разбиране, прошка и любов.”

Да на милосърдието, не на покварата

Папа Франциск продължава, като посочва разликата между греха и покварата, 
като подчертава, че поквареният човек е лишен от смирение, необходимо, за да 
успее да признае греховете си. 

„Покварата е грях, който вместо да бъде признат и да доведе до смирение, е 
издигнат в система: той се превръща в стил на мислене, начин на живот. Вече 
не изпитваме необходимост от прошка и милосърдие, а постоянно търсим оправ-
дание на себе си и на нашите навици.”

„Исус казва на своите ученици: дори брат ти да те обиди седем пъти на ден и 
седем пъти се върне да ти иска прошка, прости му. Покаялият се грешник, който 
съгрешава отново и отново заради слабостта си, ще намери прошка, ако приз-
нае нуждата си от милосърдие. Поквареният човек е този, който греши, но не 
се разкайва, който греши, а настоява, че е християнин – този двойствен живот 
е същинската причина за скандала.” 

„Поквареният човек не познава смирението, той не смята, че има нужда от 
помощ, той води двойствен живот. Не трябва да приемаме състоянието на пок-
вара просто като още един грях. Въпреки че покварата често е идентифицирана 
като грях, всъщност те са две различни реалности, макар и взаимно свързани.”

„Грехът, особено ако се повтаря, може да доведе до поквара, не в количествен 
смисъл – че определен брой грехове прави личността покварена, а в качествен 
смисъл – създават се навици, които ограничават способността за любов и съз-
дават фалшиво чувство за самодостатъчност.” 
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„Поквареният човек отказва да моли за прошка и започва да вярва, че няма нуж-
да да иска още от нея. Не ставаме покварени хора за една нощ. Това е дълъг, 
хлъзгав път, който не може да бъде описан като поредица от грехове. Човек 
може да е голям грешник и никога да не изпадне в поквареност, ако сърцето му 
чувства своята слабост. Дори и малко открехнатата врата допуска навлизане-
то на Божията сила.” 

„Когато човек се признае за грешник, той признава по някакъв начин, че това, 
към което е бил привързан или към което е бил склонен, е лъжливо. Поквареният 
човек крие това, което смята за свое същинско съкровище и което го прави роб, 
като прикрива своите пороци с добри маниери и винаги успява да демонстрира 
добър външен изглед.”

Превод от английски: Момчил Методиев

Източници:

Carroll, J. With his new book, Pope Francis Unlocks the Door. The New Yorker, January 
12, 2016 (http://www.newyorker.com/news/news-desk/with-his-new-book-pope-francis-
unlocks-the-door)

Pope Francis explains ‘who am I to judge’ in his new book.  
In: http://www.catholicnewsagency.com/

New Book by Pope Francis: ‘The Name of God Is Mercy. In: www.zenith.org
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ПРИТЧИТЕ	ЗА	МИЛОСЪРДИЕТО	В	

15-А	ГЛАВА	НА	ЕВАНГЕЛИЕТО	ОТ	

ЛУКА

Искам милост, а не жертва. 
Осия 6:6

Може би най-вълнуващото и въздействащото в третото Евангелие са притчи-
те, при това онези, които се срещат само при Лука. Тези притчи, които няма 
да открием в другите Евангелия, са обединени от една обща тема – темата за 
Божието милосърдие. С удивителна пластичност в тях е изобразено Божието 
състрадание към човека в неговото паднало, бедствено състояние.

Данте нарича евангелист Лука scribа mansuеtudinis Сhristi – писател на Христо-
вата кротост. Професор Глубоковски отбелязва в своя очерк за евангелист Лука, 
че в неговото Евангелие „откриваме безгранична, дори парадоксална любов към 
грешниците и най-непоклатима увереност в това, че те ще бъдат опростени и 
ще се променят”1.

Човекът е създаден по Божи образ. Но образът на Създателя в нас е затлачен и 
изкривен от греха. Ние не сме способни на чисто богосъзерцание, не можем, по 
думите на архим. Софроний (Сахаров), „да видим Бога както Си е”. Бидейки зли и 
жестоки, ние сме склонни и Бога да си представяме по този начин, склонни сме 
да Го „създаваме” по нашия паднал образ и подобие. Христос дойде в света и 

1  Глубоковский Н. Н. Апостол Лука евангелист и дееписатель. София, 1932, с. 101.
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стана човек, стана един от нас, за да може, както се пее на Рождество, „прежде 
падши обновити образ”. Съзерцавайки Христос такъв, какъвто Той е изобразен 
в Евангелията, ние виждаме чистия, неповреден образ Божи; вслушвайки се в 
евангелското учение, ние разбираме отношението на Бог към нас. Това е такова 
отношение, което е способно да ни върне към Него. И ние се завръщаме към Него 
чрез Христа, Който затова и дойде, за да може, както казва евангелист Йоан, 
„да ни разкаже” Бога, да ни го обясни (екзеге сато, Иоан. 1:18). Христос според 
Йоан е „екзегеза” на Бога.

Бог е милосърден. Неговото милосърдие е абсолютно, то не е ограничено от 
нищо и по никакъв начин не е обусловено. По това новозаветното учение за Бога 
се отличава от старозаветното. Действително, и в Стария завет се провъз-
гласява, че YHWH е „Бог човеколюбивий и милосърдний, дълготърпеливий, много-
милостивий и истинний” (Изх. 34:6). Само че това милосърдие или благоволение 
и тази милост в Стария завет са обусловени от поведението на човека: Бог е 
милостив към този, който искрено се стреми да живее по Неговите заповеди; 
към онези обаче, които отхвърлят Неговите заповеди, Бог използва наказание, 
при това до „трета и четвърта рода” (Изх. 34:7. Срв. Изх. 20:5, Втор. 5:9). Това 
е така нареченото „богословие на въздаянието”: праведникът бива награждаван, 
нечестивецът се наказва. Милосърдието се уравновесява от справедливостта. 
В това е логиката на Мойсеевия закон. В противен случай защо са необходими 
заповедите? Впрочем чрез богословието на въздаянието не е възможно да се 
обясни всичко, което се случва в живота на човека и обществото. Ето защо 
до такава безоблачна книга, каквато е Притчи Соломонови, изведнъж се появява 
загадъчната книга на Иов, поставяща с цялата му острота въпроса за стра-
данието на праведника, а след толкова ясната и категорична книга на пророк 
Наум, изцяло посветена на напълно справедливото въздаяние на ниневитяните, 
веднага следва книгата на пророк Авакум, която започва с въпроса за незаслу-
жените страдания, въпрос, отправен към Бога: „Докога, Господи, ще викам, и Ти 
не ще чуваш, ще викам към Тебе за насилието, и Ти не ще избавяш?” (Авак. 1:2)2. 
Богословието на въздаянието не работи, невъзможно е с негова помощ да бъде 
обяснена съдбата на „човека под слънцето”.

Все пак евангелското учение за безусловното Божие милосърдие не възниква 
на празно място. За незаслужената милост, проявявана от Бог към грешника, 
говорят първите глави от книгата на Осия, където тази незаслужена милост 
е описана с помощта на съпружеската метафора. Пророкът изобразява Бога, 
а невярната жена на пророка е израелският народ. Според закона жена, която 
е изневерила на своя мъж и е била отлъчена чрез развод, не може вече да се 
върне при него при никакви обстоятелства. Израил, който е изневерил на Бога 
с идоли, сякаш повече на може да бъде Негов народ. Само че при Осия „съдът 
ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост: милостта бива 
похвалявана на съда” (Иак. 2:13): „Аз ще я отвлека, ще я доведа в пустиня и ще 
 говоря по сърце… И ще те сгодя за Себе Си вовеки, ще те сгодя за Себе Си 

2  Неотдавна в киевското издателство „Богуславкнига” излезе забележително изследване на тази тема: Фаст 
Генадий, прот. Толкование на книгу пророка Аввакума. Опыт библейской теодицеи. Киев, 2014.
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в правда и съд, в благост и милосърдие; ще те сгодя за Себе Си във вярност, и 
ти ще познаеш Господа” (Ос. 2:14, 19-20). Инициативата тук е на Бога. Невярна-
та жена дори е нямала намерение да се покае, но мъжът, който продължава да 
обича своята изневерила съпруга, я „отвлича”, „говори  по сърце” думи на лю-
бов и така отново спечелва нейната вярност. С тази немислима в рамките на 
израилското семейно право ситуация Осия изобразява отношението на Бог към 
Израил, при това още в VIII в. преди Рождество Христово. Нашият съвременник, 
аржентинският монах Франциско Рибейро, в една от своите статии размишлява 
върху книгата на пророк Осия и стига до следния любопитен извод: „Невъзможно 
е да оставаш в манастира, ако не осъзнаваш себе си като грешник… За монаха 
цялата история е подобна на историята на Израил за Осия – това е история на 
бунт на човека срещу любящия го Бог. Но подобно на Осия, монахът е убеден: 
Бог никога не обуславя своята прошка с предварителното обръщане на човека. И 
това го поставя на една линия с пророка, който вече е преодолял базисното раз-
личие между Стария и Новия завет: преди идването на Христос Бог е изисквал 
от човека да се обърне, за да го спаси; в Христа Бог първо предлага опрощаване 
и едва тогава чака обръщане. Преживяването в пълнота на тази благодатна 
икономя изисква от монаха дълбок вътрешен живот, непрестанно възхождане в 
познаването на Бога”3.

Нека сега да се обърнем към притчата за блудния син. Не е необходимо да я пре-
разказваме отново, всички тук са добре запознати със сюжета . Ще се спрем 
само на няколко много значими детайла в нея. Не можем да не се съгласим с отец 
Енцо Бианки, който настоява: тази притча не е за блудния син, а за милосърдния 
отец. Именно той –  отецът – е главният герой в притчата. Той изобразява 
Бога, чиято любов към човека е безгранична и безусловна. Отецът обича еднак-
во своите синове – както послушния по-възрастен, така и непослушния малък 
син. По-младият не заслужава тази любов и сам осъзнава това: „Не съм вече 
достоен да се нарека твой син”, казва той на баща си. Но бащата е толкова 
радостен от неговото завръщане, че го възстановява в синовните му права, 
загубени вече по силата на закона. Напълно. „Дайте – казва той – пръстен на 
ръката му.” Пръстенът не е украшение, пръстенът е правото да притежаваш 
наследство. С печата върху пръстена се е подпечатвало имуществото. Едно 
право, загубено поради дързост, глупост и непослушание, е възстановено по ми-
лосърдие. Имаме удивителен паралел с първите глави на Осия, където жената, 
изневерила на своя съпруг, отново се обручава с него и е възстановена в права-
та си! Само че вместо съпружеската метафора на Осия при Лука имаме друга 
метафора: баща и синове. Но и тази метафора срещаме при същия този Осия: 
„Когато Израил беше млад, Аз го обичах и от Египет извиках Сина Си” (Ос. 11:1). 
Египет при Осия много добре се съотнася с „далечната страна” при Лука. Изра-
ил по никакъв начин не е заслужил своето избраничество и освобождаването си 
от египетското робство: „Не затуй, че сте по-многобройни от всички народи, 
ви прие Господ и ви избра, – понеже вие сте по-малобройни от всички народи, а 
защото Господ ви обича… изведе ви Господ с твърда ръка (и висока мишца) и те 

3  Ribeiro F. Reflexiones monásticas en torno a algunos aspectos del libro del profeta Oseas. „Quadernos monasti-
cos”, №123 (1997). Р. 441.
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освободи от дома на робството, от ръката на фараона, египетския цар” (Втор. 
7:7-8). Блудният син също не е заслужил с абсолютно нищо бащиното благоволе-
ние. Но е помилван. Незаслужено.

Кога се случва неговото обръщане, неговото покаяние? Тогава ли, когато е седял 
до коритото с рожковете, що свинете ядяха, и е взел решението да се завърне 
в бащиния дом, да смири гордостта си и да се подчини на оскърбения от него 
баща? Надали. По-скоро той е бил движен от трезва и хладна сметка – да спа-
си живота си от неизбежната гладна смърт: по-добре да изтърпя този срам, 
отколкото да умра тук от глад, по-добре да бъда наемник при баща си, откол-
кото да паса свинете, за чийто стопанин те са по-ценни от моя живот. Трезва 
и хладна сметка. Както бихме казали днес – прагматизъм. Ще се трудя като 
наемник, но поне няма да умра от глад. Не са ли понякога и нашите взаимоот-
ношения с Бога такива? „Аз на тебе три свещички, Ти на мене – три желания.”

Разбира се, там, в далечната страна, край празната свинска копанка мислите 
на блудния син претърпели промяна, случила се е определена метаноя, промяна 
на ума. Действително, след това той сторил своеобразна тшува, завръщане 
към мястото, което някога напуснал. Но истинската промяна – а следователно 
и истинската метаноя, и истинската тшува – се случила с него едва след като 
той се оказал в обятията на своя отец, едва след като неговият отец възста-
новил с него отношенията, които изглеждали (а и действително били) завинаги 
загубени. 

Ключовата дума в трите притчи от 15-а глава е радостта. Отецът се радва, 
приемайки своя син жив и здрав; овчарят се радва, намирайки изгубената овца; 
жената се радва, намирайки изгубената драхма.

Но всичките тези три персонажа не се радват в самота. Истинската радост 
винаги е такава, че ти се иска да я споделиш. И те я споделят с тези, които 
са край тях. Овчарят се завръща у дома с изгубената овца, свиква приятели и 
съседи и им казва: „Порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца” 
(Лук. 15:6); жената събира приятелки и съседки: „Порадвайте се с мене, защото 
намерих изгубената драхма” (Лук. 15:9); Отецът кани домочадците: „Докарайте 
и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим!” (Лук. 15:23). Така на небеса-
та се радват за всеки опростен от Бога грешник.

Тези, които не желаят да влязат в тази радост, се уподобяват на по-големия 
брат на блудния син. Този брат е възмутен от несправедливата щедрост на 
своя отец: как е възможно да бъде опростен онзи, който не е заслужил прошка, 
който не е изкупил своя грях? Той лишава сам себе си от радостта – не желае 
да прекрачи прага на изпълнения с радост и веселие бащин дом. Заради това 
ще чуе бащиния упрек: „А трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че 
тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери” (Лук. 15:32). „Ти 
живееш правилно, никога не нарушаваш моите заповеди. Но и твоя брат, който 
живя неправилно, аз обичам не по-малко от тебе. Бедата ти е, че не обичаш 
твоя брат, че не те зарадва, а напротив – огорчи те неговото завръщане.” На 
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какво ни учи образът на големия брат в тази притча? На това, че ако в нас няма 
искрена любов и милост към брата, ние се лишаваме и от общението с Отца. 
Да загърбиш ближния, означава да загърбиш Бога. Това предупреждение звучи 
още в първите редове на Писанието. „И Господ погледна благосклонно на Авеля 
и на дара му; а на Каина и на дара му не погледна благосклонно. Каин се много 
огорчи, и лицето му се помрачи… Где е брат ти Авел? Той отговори: не зная; 
нима съм пазач на брата си” (Бит. 4:4-5, 9). Краят на притчата за блудния син 
е прекрасен паралел с разказа за Каин и Авел. „Бъдете всички едномислени, със-
традателни, братолюбиви, милосърдни…” – увещава ни апостол Петър в своето 
съборно послание (1 Петр. 3:8). 

Краят на притчата неволно ни подтиква към еклесиологични размисли. Църква-
та – това е бащиният ни дом, изпълнен с радост и веселие, в който е сложена 
трапезата по случай нашето завръщане. И тази трапеза не е някакъв унил 
помен, а радостен и изпълнен с веселие пир. На тази трапеза всеки – робът и 
свободният, слугата и господарят, работникът и началникът – има равното с 
другите сътрапезници право да протегне ръка към всяко едно блюдо, намиращо 
се на масата. Впрочем това можем да кажем за всички древни трапези, особе-
но библейските: ако човек е поканен на тържествена вечеря и е настанен на 
масата, това е означавало твърде много. Никой не е споделял трапезата със 
случайни хора. Съвместната трапеза е обединявала хората, сближавала ги е. Не 
както в съветската столова или пък в американската верига за бързо хранене, 
където самотният посетител не се интересува от никой друг, стоящ или седящ 
край него, където обядът или вечерята са само прием на храна, с която тряб-
ва да заредиш батериите, за да имаш сили да продължиш трудовите си дела. 
Съвместната трапеза в библейски времена е имала духовно измерение, на нея 
са могли да присъстват само близки хора – роднини и приятели. Именно поради 
това фарисеите така са се възмущавали, когато Иисус е споделял трапезата 
с отявлени негодници, какъвто е бил до срещата си с Него например Закхей 
(Лук. 19). Но Христос дойде на този свят, за да стане близък с грешниците, за 
да сподели с тях (с всички нас!) трапезата и по този начин да ни обърне към 
Бога. Фарисеите, хора на изключителна духовност, не успели да проумеят как 
така „Той приема грешници и яде с тях” (Лук. 15:2). И съблазнявайки се, говорили 
за Христос следното: „ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и 
грешници” (Лук. 7:34). Ето защо толкова често Божието царство е уподобявано 
на трапеза; ето защо главното богослужение на християните сащо така е тра-
пезата – Господнята Трапеза.

Апостол Павел оприличава Църквата на Тяло, чиято глава е Христос. Следова-
телно Църквата не е само Христос, но и твоите братя и сестри в Христа. Не 
можеш да кажеш: мен ме интересува само Христос, аз се причастявам с Него, 
а останалите не ме интересуват. Не бива да превръщаме причастяването с 
Христос в частен акт на лично благочестие. Удивително, но във всички анафори 
звучи единствено „ние се причастяваме” и никога – „аз се причастявам”. При-
частява се винаги цялата Църква и никога – отделен неин член. Апостолските 
изобличения, съдържащи се в 11-а глава на Първо послание до коринтяни – текст, 
посветен на Господнята Трапеза – ни учат не на лично благочестие (колко мо-
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литви да отправяме, колко дълго да постим и т.н.), а на благочестие църковно, 
т.е. на това, че ни е грижа кой е заедно с нас пред Евхаристийната Чаша. Тво-
ето лично причастяване се превръща в осъждане, ако се причастяваш, без да 
си се примирил с хората, с които заедно се причастявате, или дори ако съпри-
частникът до теб ти е просто безразличен – нито приятел, нито враг, просто 
някой си. Да живеем в мир един с друг е дотолкова важно, че всяко едно чино-
последование на Литургията предполага жест на примирение и общение. Преди 
да изповядаме вярата и да извършим анафората, ние протягаме един към друг 
ръка, прегръщаме се и се целуваме. Преди да изповядаме Отца и Сина и Светия 
Дух, трябва първо да се възлюбим един другиго. Това не е празен обряд, това е 
жест на братско общение и примирение. Не можеш да се причастяваш от една 
Чаша, без да си се примирил със своите събратя. Без истинско братско общение 
на причастниците, без мир и солидарност в църковната община, без грижа за 
бедните членове на общността Евхаристията се превръща в чисто механично 
повторение на жестовете, които е извършил и в повтаряне на думите, които 
Христос произнесъл на Тайната вечеря и които ни заповядал да вършим и произ-
насяме за Негов спомен. Koinonia, общението, вътрешноцърковното единство са 
задължително условие за извършването на Евхаристия. Евхаристията е сърцето 
на църковния живот. Истинското църковно възраждане е невъзможно без евхари-
стийното възраждане. А то предполага активно и пълноценно участие на всички 
верни в Литургията – не само в причастието, но и в самата евхаристийна мо-
литва. Верните трябва да попиват всяка една дума, умът и сърцето им следва 
да са ангажирани само с нейните думи и с нищо друго. Предстоятелят се моли 
не от себе си, а от лицето на всички членове на църковната общност – той е 
„устата на църквата”, а всички верни потвърждават молитвата му с общото 
„амин”. Не е възможно обаче да се молиш с „едно сърце и едни уста”, без да 
пребиваваш в духовно единство. Евхаристийната молитва предполага подобно 
общение и единство. Ако това единство е съществувало преди извършването 
на Евхаристията, Евхаристията само ще го укрепи; ако пък участниците в 
Евхаристията са разединени или дори враждебни един към друг, съвместното им 
причастяване няма да ги обедини автоматично.

Смисълът на притчата за блудния син, или по-точно казано, на притчата за 
милосърдния баща, е неизчерпаем. Колко само книги, картини и филми има, посве-
тени на нея! Колко проповеди са произнесени и колко научни конференции са били 
посветени на нея! 

Ще завърша моето изказване с цитат от проповедта на митрополит Антоний 
Сурожски: „Тази притча лежи в самата сърцевина на християнската духовност 
и на нашия живот в Христа”. 

Превод от руски: Димитър Спасов
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Кардинал Ив Конгар (1904–1995) е 
френски монах доминиканец, един 
от най-изтъкнатите католически 
богослови на ХХ в. Неговият докто-
рат, защитен през 1928 г., е посве-
тен на „Единството на Църквата”. 
През 1937 г. издава книгата Прин-
ципите на един католически икуме-
низъм, която нашумява, но по онова 
време на икуменизма не се гледа с 
добро око и той е остро критикуван 
от църковната йерархия. Започва да 
преподава еклесиология в прочутия доминикански център „Солшоар” (Париж). Мобилизи-
ран през 1939 г., той попада в плен и прекарва войната в лагер за военнопленници, къде-
то изнася лекции и се бори срещу нацистката идеология. През 1950 г. публикува книгата 
си Истинските и фалшиви реформи в Църквата, която далеч изпреварва своето време 
и папската енциклика Humani generis, но пък му навлича сериозни критики от страна на 
Курията. Тази книга предвещава появата на Втория Ватикански събор и оказва сериоз-
но влияние върху Анджело Ронкали, бъдещия папа св. Йоан XXIII. През февруари 1953 г. му 
е наредено всеки негов текст или бъдеща публикация да минава за одобрение през Кури-
ята. По това време е забранена и дейността на френското движение на „свещениците 
работници”. Конгар, по свое предложение, е изпратен в Библейското училище в Йеруса-
лим, а сетне и в Кеймбридж. Вторият Ватикански събор реабилитира трудовете на Ив 
Конгар, както и на неговите съмишленици отец Анри дьо Любак и отец Мари-Доминик 
Шеню. Ив Конгар и неговото творчество са добре известни на бъдещия папа св. Йоан 
Павел II, който го въздига в сан на кардинал-дякон на 26 ноември 1994 г. Сред множест-
вото книги на Конгар особено се откроява трилогията Вярвам в Светия Дух. Предложе-
ният тук превод е от заключителната част на трилогията, публикувана през 1983 г. – 
Yves Congar, La parole et le soufflе, Paris, DDB,1983, р. 25-42.

Ив Конгар

СЛОВОТО	И	ДЪХЪТ

I. Бог е слово. Бог стана човешко слово

Историята на Словото тръгва от Израил с пророците; оттам прииждат сви-
детелствата за дара на Закона, обвързан със Завета, а сетне и за началата на 
света и народите. Нашето изследване е тематично, не историко-критическо. 
Исторически връзката между Дух и Слово начева с Исаия и Иезекииля.

Словото е акт, чрез който някой проявява своята мисъл или чувства пред 
другиго чрез знаци. То е акт, присъщ за всяка личност, обръщаща се към 
друга личност. Животните имат език, при това твърде ефикасен, ала без 
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слово. Творението на образи, друга изразна форма, е също присъщо на човека; 
чрез него един личностен, творчески субект комуникира с други личности. 
Едно „аз” влиза във връзка с едно „ти”. Словото е едновременно дистанция 
и връзка: връзка между различни същества, които си остават такива. Това 
са личности. Днешните изследвания настояват върху личностния и безлич-
ностния аспект, върху ценностите на призива, на зова, на подбудата да се 
даде отговор.

За хората словото е основното средство, което отговаря на потребността им 
да се изразят пред други хора и даже пред самите себе си. Разбира се, те имат 
за това и други средства: жестът, който може да изрази заплахата, гнева, неж-
ността, приемането; самосъзнанието начева с усещането, но ние се нуждаем 
от вътрешното слово, за да се изразим пред самите нас, както и от произнесе-
ното слово, за да влезем във връзка с другия. Да, ние се нуждаем: словото у нас 
е едновременно невероятно богатство и белег на оскъдица. Какво бихме били 
без него? Чрез него ние комуникираме, приемаме израза на мисли, чувства, наме-
ренията на други личности и съобщаваме нашите на голям брой лица. Дотолкова 
сме свикнали с това, че не се учудваме. Размислим ли обаче – какво тайнство! 
Словото е средство да съществуваме извън самите себе си: средство, казваме 
ние; действието е нещо друго.

Има слова на чистата обективна информация, но има и такива, с които изра-
зяваме нещо от нас самите, с които изразяваме себе си в очакване и другият 
да даде чисто личен отговор. Означаващото – знакът, словото – е зависимо от 
означаемото. Последното го оразмерява, придава му своето качество. Ако ста-
ва дума за Словото Божие, тогава имаме знаците, чрез които Бог се проявява и 
действа извън Себе Си, и все пак Той е, Който действа! Онова, което е положил 
извън Себе Си, е в качествено различни отношения с това, което е сам Той. Тео-
логията прави разлика между следите – Творението – и образа: човека. Библията 
ни разкрива Божия промисъл по отношение на нас самите, чийто завършек е в 
това да съобщи Живота Си чрез изпращането на Словото Си в нашата плът и 
Своя Дух…

Словото е една от чертите, чрез които сме по образ Божий. Адам дава име-
на на животните, той нарича дори жената (Бит. 2:19, 23). Бог му говори. Ала 
Неговото слово, първо, не е резултат от сдържаност; то произтича от ще-
дростта Му, както като вътрешно слово, така и като слово изотвън. То е 
средството, чрез което Бог излиза от Себе Си, ако този израз има смисъл, 
и полага съществувания извън Себе Си, тоест различни от Него. И второ, в 
Бога слово и действие са тъждествени. У нас те са две независими средства, 
допринасящи едно за друго. Можем да действаме, без да говорим, но нашето 
слово не е действено само по себе си. Бог казва и това е. Неговото слово е 
действено. Думата dabar на иврит, logos или rema на гръцки в Новия завет 
включва действието.1

1  Виж в Лук. 1:65; 2:15; 19:51; Деян. 5:32; 10:37, където rema = действие. И също O. Procksh, in ThWbNt, t. IV, 
p.91 s. Б.а.
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„Бог”, това е Отецът, изначалното Основание, абсолютното Начало. Казано 
ни е за Него, че Той е любов, че Той е светлина. Така го възпяваме в песнопе-
нията си. Това, че Той познава и обича, произтича от Неговото живо естест-
во и от щедростта Му. Така намира израз Той в Слово и Образ. Свети Павел 
и авторът на посланията до Колосяни и Евреи отнасят до Христа онова, 
което Старият завет казва за Премъдростта2, и казаното от тях дълбо-
ко се съотнася с темите за Словото и Образа. Тъкмо това Слово апостол 
Иоан нарича Логос. Логосът е бил у Бога и обърнат към Него: pros ton Theon 
може да има два смисъла, ала основно, както установява П. дьо ла Потери3, 
носи динамичния смисъл на „обърнат към Отца”. Словото е у Бога не както 
един приятел е при друг приятел, някоя личност при друга личност, а както 
нашата мисъл е налична в духа ни. Тя е неин израз и образ. Казваме го за 
нас самите. А Словото е у Отца, защото изразявайки се, Той му налага Своя 
образ. Така у Бога съществува Слово, което е в еднаква степен Негов Образ 
и Абсолютната Му Премъдрост. Ако Бог се изразява извън Себе Си, в све-
та, това тръгва оттук. Тъкмо чрез този Логос-Образ-Премъдрост всичко е 
било (сътворено).4 Това обосновава възможността сам светът да бъде едно 
Божие слово. Но както казват средновековните мислители, само една книга, 
Библията, може да проникне в неговия смисъл. Ясно е, че ако Бог се оставя да 
бъде познат и става видим в историята на света, то това е чрез Неговото 
Слово-Премъдрост. Знаем, че това става чрез Иисус Христос. Защото Той 
е образът на невидимия Бог, Той е Този, чрез Когото Бог се изразява сво-
бодно в творението и в изкуплението, както става ясно от химна, подет в 
Кол. 1:15-20, който си струва да препрочетем. Второ послание до Коринтяни 
(11:4-6) единява проявлението на Бога в творението, в лицето на Христа и 
Евангелието Му в нашите сърца. В тази икономя на спасението Божията 
Премъдрост е мъдростта на кръста, а животът ще дойде от смъртта. Но 
както премъдростта е също образ, а двете са Логосът, Синът, така и в Бога 
се вкоренява тайнството на кръста: даденост, над която мнозина теолози 
имат своя размисъл.5

Словото Божие според Библията не е обяснителен принцип на разумността на 
света; то следва личното волево решение на Бога, помага ни да го проумеем 
и осъществява Божието начертание относно човека. То е действено: „Защото 
словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни.” (Пс. 32:4, срв. 9). „То-
гава в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги спаси от неволите им; прати 
Своето слово, изцели ги и ги избави от техните гробове” (Пс. 106:19-20). Така и 
увереността на верния иудей се дължи на доверието в словото.6 Що се отнася 

2  B.Botte La Sagesse et les origins de la christologie, in Rev.sc.th. 21 (1932) 54-67; A.Feuillet, Le Christ Sagesse 
de Dieu d’après les epitres pauliennes. Paris, 1966; P.E.Bonnard, La Sagesse en personne annoncée et venue en 
Jesus-Christ (Lectio divina) 44), Paris, 1966. Б.а.
3  Виж Biblica 43 (1962) 379-383 и паралела с 1 Иоан.1-2. Б.а.
4  Иоан. 1:3. Старият завет обвързва сътворението на света с Божието Слово (Пс.33:6,9; 147:15-18; Ис. 40:26; 
48:3; Прем.9:1; Бит.1:3) или с божествената Премъдрост (Притч. 8:27-30; Прем. 7:12; 8:4; 9:9). Срв. също Евр. 
1:3. Б.а.
5  Jurgen Moltmann, Eberhard Jungel, Hans Urs von Baltasar (Theodrammatik. Einseideln, 1980). S. Breton, Le 
Verbe et la Croix, 1981 (кръстът като слово и размисъл над Логоса). Б.а.
6  Срв. Пс.55:5 и 11-12; 105:12; 118:42, 65; 129:5. Б.а. 
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до апостолското слово, отправено и получено като Слово Божие, то е действено 
по отношение на онова, което прогласява: ср. 1 Сол. 1:5; 2:13. То е сила Божия 
(Рим. 1:16; 1 Кор. 1:18; срв. 2 Кор.). То е делото на служението (Еф. 4:12), което 
може да спаси душите (Иак. 1:21). Словото на примирението (2 Кор. 5:19) ни по-
мирява; словото на спасението (Деян. 13:26) спасява; словото на благодатта 
(Деян. 14:3; 20:32) носи благодат; словото на живота (Фил. 2:16; 1 Петр. 1:23) 
оживотворява, носи живот.

Това апостолско слово е тъждествено с Евангелието.7 Подобно на него, то има 
за съдържание и свой деятел Иисус Христос. Неговото съдържание е Божие-
то спасение, осъществено в нас от Иисуса Христа, Христовото тайнство. В 
често използвания от св. Павел израз „Евангелието на Христа”8 (или „на Нашия 
Господ”, или „на Сина”) Христос е едновременно съдържание и автор, обект и 
субект.9 Евангелието е абсолютно чисто: то има истината, светостта и мо-
щта на самия Христос. То е винаги Божие деяние. Словото е формата, в която 
то ни е предложено.

Герхард Кител настоява, че божествените качества и дори бихме могли да 
кажем, обожествяващите качества на словото на живота се съотнасят с 
един конкретен, исторически Христос, Когото неговите свидетели са могли 
да чуят, видят и докоснат. Логосът, който е бил у Бога, Който е Бог, се е 
проявил исторически; Той е бил пратен, Той е дошъл. Този, Който е възславен 
„отдясно на Отца”, е Този, Който е роден от Мария и е страдал. Той е Този, 
чрез Когото е всичко и ние сме чрез Него (у Отца)”10. Иоан и Павел приписват 
на Иисус, Помазаника, характеристиките, които Старият завет дава на сло-
вото, включително и тези на творението. Христос, Словото на Бога, дошло 
в плът, е основанието на новото творение: чрез Него и чрез Словото начева 
есхатологията.

Петър пише до езичниците: „След като сте очистили душите си с послушност 
на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно 
един други от чисто сърце, като възродени не от тленно семе, а от нетленно, 
чрез словото на живия Бог, Който пребъдва довеки. Защото всяка плът е като 
трева, и всяка човешка слава – като цвят у трева: изсъхна тревата, и цветът 
 отлетя; но словото Господне пребъдва довеки (Ис. 40:6-8); а това е словото, 
което е вам благовестено” (1 Петр. 1:22-25). Словото, получено във вярата (под-
чинение на истината) е това Божие семе (sperma Theou), чрез което ние сме 
родени от Бога: 1 Иоан. 3:8 и Иак. 1:18: „Той (Отецът на светлините) ни роди по 
Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията 
Му”. Семето е Словото Божие: Марк. 4:14; Лук. 8:11 (думата е sporos).

7  Статията „Евангелие” в ThWbNt, дело на Г.Фридрих, препубликувана в Женева, Labor et Fides, 1966. Отец Л. 
М. Девайи публикува второ преработено издание на книгата си Jesus-Christ Parole de Dieu, Paris, Сerf, 1969. 
Б.а.
8  В българския превод „Христовото благовестие”. Б.пр.
9  „Христовото благовестие”: Рим. 15:19; 1 Кор. 9:12. Б. пр. 
10  1 Кор. 8:6. Срв. Кол. 1:13-20. Б.а.
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Семето-слово е получено чрез или във вярата. Разбираме защо теолози като 
св. Тома от Аквино са приписвали на вярата ефекта на continuatio, на об-
вързаност, свързване, непрекъснатост и съчетаване на свещени знаци спря-
мо означаващото, каквото са Страстите Христови, основание на самата 
действеност.11 Вярата докосва и ни кара да докосваме. Когато Иисус е при-
тиснат от тълпата, една жена докосва крайчеца на дрехата Му, твърдо 
вярвайки, че така ще се изцери. Тълпата притиска Иисус, но само една жена 
истински го докосва чрез вярата си.12 Тази вяра е вярата на всеки верен, но 
също и вяра на Църквата, в която формата на Св. тайнства е продължение 
на Въплъщението.

Словото е деятелно във и чрез вярата, която го получава. Тъкмо тук, богословс-
ки, идва намесата на Св. Дух. Св. Тома, след като цитира Иоан. 14:26: „Той ще ви 
научи на всичко” и 14:6: „Аз съм пътят и истината, и животът”, пише: „Синът 
ни дава учението Си, бидейки Словото, но Светият Дух ни прави способни да го 
разберем. Ето защо ни казва: „Ще ви упъти на всяка истина”. Човекът е добре 
да учи отвън, ала трудът му ще си остане безплоден, ако Светият Дух отвът-
ре не му даде познанието…”13. Това е класическата тема за вътрешния Учител, 
на която ще се спрем по-нататък. И тя често е била христологизирана. Преди 
време Карл Барт систематизира догматически тази роля на Духа в своето ма-
щабно троично богословие на Словото Божие.

Светият Дух, казва той14, е Бог в нас, Той ни позволява и ни дава да вярваме, 
да получим Словото като Божие Слово, като ни позволява и ни дава да станем 
съпричастни на саморазкритието на Бога, за да можем да говорим за Христос, 
Словото, станало плът. Ще се върнем към този текст на Барт. Но нашият за-
мисъл е в това да прекосим Библията, за да открием текстовете, които свърз-
ват Дух и Слово.

II. Словото и Духът са свързани. Досие на 
свидетелствата от Писанието

Още щом наченем изучаването на връзките между Слово и Дух, трябва да поло-
жим Отца. Защото „Бог” в Писанието, това е Отец. Словото е Слово на Бога, 
сиреч на Отца. Духът е Дух на Бога, сиреч на Отца. Отецът е невидим, той 
обитава недостъпна светлина.15 Словото и Духът Го откровяват и водят при 
Него. И двете излизат от устата Му.

11  Срв. S.Thomas, III Sent. D.13 q.2 a.2 sol.2; IV d.1 q.1 a.4 q a 3 sol. Et ad 3; d.4q.3a.2 sol. 1; Срв. L.Villette, Foi 
et sacrement.II. De S.Thomas a K.Barth. Paris, 1962, 45-72.; J. Gaillard, Les sacrements de la foi, in: Rev.thomiste, 
1959, ,.290-293. Б.а.
12  Марк. 6:25-34; Лук. 8:42-48; и срв. св. Августин, Sermo 243, 2 (PL 38, 1144).
13  Super Evang. Ioannis, c.XVI, lect.6; ed. R.Cai, n 1958. Б.а.
14  K.Barth, Dogmatique. I vol. La doctrine de la Parole de Dieu. Prolegomenes a la Dogmatique, t.I & 12. Geneve, 
1953, p.140. Б.а. 
15  Мат. 11:27; Иоан. 1:18; 6:46; Кол. 1:15; Иоан. 4:12; 1 Тим. 6:16. Б.а.
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Библейските употреби на този антропоцентризъм не ни казват кой знае какво. 
По отношение на Бога в Стария завет устата, с две изключения, е орган на 
словото.16 В Новия завет „устата” често се използва за „слово”. Ако това е 
„устата на Бога”, тя е източник на словото, Мат. 4:4, и също на дъха, който 
убива Беззаконието (2 Сол. 2:8 и Ис. 11:4). Духът и словото понякога са за-
мествани с образа на меча: това е словото, което възвестява решение (Ис. 
49:2), разделя верните от другите (Евр. 4:12), излиза от устата на победния 
Господ и съди историята: „а от устата Му излизаше двуостър меч” (Откр. 
1:16; 19:15). Става дума за зверовете пустинни и за разрушението на Едом в 
това страховито пророчество: „ни едно от тия не ще отмине... Защото сами 
Неговите уста заповядаха, и Сам Духът Му ще ги събере.” (Ис. 34:16). В тези 
символни изрази, нито една формула не противоречи на другата, дори да произ-
тича от съвсем различна образност. По-нататък ще се спрем на великолепния 
израз на св. Ириней за двете ръце на Бога. Той не се позовава на библейски 
препратки.

Писанието обаче често обвързва Словото и Дъха. В началото Духът се носи 
над творението, което Бог създава, като изрича чрез Слово (Бит. 1:2 и сл.). 
„Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа [дъха] на ус-
тата Му цялото им войнство.” (Пс. 32:6). Дали става дума за поведение на 
Бога спрямо избрания от Него народ? Но първо е Заветът. Тъкмо в Исаия от 
изгнанието тръгва темата за царския месианизъм, от който Давид е първата 
брънка (срв. 2 Пар. 7 глава) и който възвестява: „Ето завета Ми с тях, казва 
Господ: Духът Ми, Който е върху тебе, и думите Ми, които вложих в устата 
ти, не ще отстъпят от устата ти и от устата на потомството ти и от 
устата на потомците на твоето потомство, казва Господ, от сега и до века” 
(Ис. 59:21).

Дух и слово са очевидно специално обвързани в пророческите явления. Инороде-
цът Валаам „погледна и видя Израиля, как беше се разположил на стан, коляно 
по коляно, и Дух Божий беше върху Валаама. И произнесе тая своя притча…” 
(Числ. 23:2). Това са фрази, на които се позовава всеки ден и израелското радио. 
А ето и словата, приписвани на умиращия Давид: „Дух Господен говори в мене, 
и словото Му е на езика ми” (2 Царств. 23:2). Иезекиил е този, който говори 
тъй добре за Духа, докато Иеремия мълчи. Той пише, говорейки за Славата на 
Господа: „Сине човешки! стани на нозете си, и Аз ще говоря с тебе. И както Той 
ми говореше, влезе в мене дух и ме постави на нозете ми и чух Оногова, Който 
ми говореше…” (Иез. 2:1-2). Духът често отвежда Иезекил тук или там, за да 
пророчества. „И слезе върху мене Дух Господен и ми каза: кажи, тъй казва Господ: 
което говорите вие, доме Израилев, и което ви наум идва, това Аз зная” (Иез. 
11:5). Основният пример е този от глава 37, където Духът Господен извежда 
Иезекиил и го туря насред полето, карайки го да пророчества: един несравним 
текст. Пророчеството ангажира деяние на Духа. „И ето, след това ще излея 
от Моя Дух върху всяка плът, и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви...”. 

16  K.Weiss, „Stoma” in: ThWbNt, VII, 692-701, p.695. Двете изключения са Пс. 17:9 и Иов. 37:2. От 461 употреби 
на „Stoma” 109 се отнасят до откровение от устата на Бога, на пророците или на Премъдростта. Последната е 
произлязла от устата на Вишния: Сир. 24:3. Б.а.
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Знаем, че този текст от Иоил (2:28) е цитиран от св. Петър в деня на Петде-
сетница като възвестие на случващото се (Деян. 2:16-21), тъй както Църквата 
в молитвата си ще надари Давид със слова, вложени в устата от Духа Светаго 
(Деян. 4:25; Пс. 2:1-2).

Премъдростта е произлязла от устата на Вишния: Сир. (24:3). В най-стария 
текст на Притчи Соломонови тя е отвека помазана, отначало, преди да бъде 
създадена земята (8:22-31). В по-сетнешния размисъл, с наближаването на хрис-
тиянската ера в александрийския иудаизъм, Премъдростта се явява тъй близка 
до Духа (срв. Прем. 1: 6-7 и 22: 8, 1), че мнозина ранни християнски автори изг-
лежда, че отъждествяват Духа и Сина Божи, Pneuma и Logos.17 Премъдростта 
е също така Син-Слово или Дух. Тя е близко до Бога, тя е действие на Бога в 
света и в човеците. Ала библейските книги на Премъдростта не единяват с 
очевидност Дух и Слово.

Откриваме ги единени обаче в множество откъси от евангелията и най-вече в 
синоптичните евангелия. По-нататък ще се спрем върху кръщението на Иисус, 
това основополагащо събитие, троична теофания. От Отца се разнася глас, 
докато Духът снизхожда и остава при Иисус: „Този е Моят възлюбен Син, в 
Когото е Моето благоволение. (Мат. 3:16-17; Марк. 1:10-11: „Ти си…”; Лук. 3:22). 
Духът вдъхновява словата: у св. Лука тези на възторженото хваление: срв. 
17:41-42; 10:21. В синоптичните евангелия това са отговорите, които Духът ще 
произнесе чрез верните, подложени на преследвания: Мат. 10:19-20; Марк. 13: 9-11; 
Лук. 12:11-12. В този текст Лука смесва обещанието за намеса на Духа „in statu 
confessionis”18 с учението на Иисус, че всекиму, който каже дума против Сина 
Човечески, ще бъде простено, но че хулата против Духа Светаго няма да се 
прости.19 Нека цитираме и текста от Мат. 12:31-32: „Затова казвам ви: всеки 
грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости 
на човеците; и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; 
но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на 
онзи свят” (срв. Марк. 3:29-30).

Четвъртото евангелие очертава една твърде съкровена връзка между Слово-
то и Духа. Словото е все пак нещо конкретно: Словото на живота, което сме 
чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни 
са попипали (1 Иоан. 1:1). Иисус изпървом е трябвало да бъде кръстен от Иоан. 
Той, Който, произлиза от Бога и е изпратен от Него. „Защото Тоя, Когото Бог е 
пратил, говори Божии слова, понеже Бог не с мярка Му дава Духа.” (Иоан. 3:34). 
Тук Този, Който говори, получава безмерната всепълнота на Духа. Което може 
също да се преведе и че „Той дава Духа не с мярка”, тоест Този, Който говори 

17  Теофил Антиохийски, Ириней Лионски, проповедите на Климент Александрийски. Б.а.
18  В ситуация на вероизповед (лат.), тоест когато трябва да се заема категорична позиция относно това, което 
е част или не е част от вярата. Б.пр.
19  Все пак отдаваме може би твърде голямо предпочитание на версията на Лука пред казаното например 
другаде в Матея или Марк за властта на Иисус, която може да пречисти даже „хулата против Духа Светаго”. Виж 
L’experience de l’Esprit. Melanges Schillebeecks (Le Point theologiques 18, Paris, 1976) 19-20. Б.а.
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Божии слова, дава и Дух.20 Във всяка хипотеза пълнотата на онова, което идва 
от небето, от „Бога”, осигурява вечен живот и тази всепълнота съдържа думи-
те Бог и Дух. Двамата са налични и дадени в Иисус.

Тази централна тема от Евангелието на Иоан откриваме изцяло в епизода 
със самарянката. Живата вода от 4:10 символизира едновременно открове-
ното слово и Духа.21 Такъв е дарът, пратен от Отца, който може да отведе 
до вечен живот. Ала той е и вече наличен: но иде час, и дошъл е вече, когато 
истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и истина (4:24). Това 
означава да се поклониш на Отца по съответен начин, в истината, която 
произлиза от Него, и чрез енергията, свързана с Него. Двата дара, в тяхната 
свързаност, се съотнасят с Отца, от Когото произлизат и в Когото ще се 
върнат.

Даваме си сметка доколко благовестието за живия хляб е сходно, поне по за-
мисъла си, с казаното в глава 4-та. Същата смесица със земната реалност. И 
същата просба: „Дай ми да пия, за да не ожаднея вовеки”, „дай ми от тоя хляб, 
та никога да не огладнея”. След дълбокото поучение върху Хляба на живота 
Иисус произнася следната сентенция: „Духът е, който животвори; плътта нищо 
не ползува. Думите, що ви говоря, са дух и живот” (6:63). Тъкмо защото са оби-
тавани от Духа, словата са живот и съобщават живот. Духът се намесва като 
връзка между слова и живот; така той придава на словата пълноценното им 
качество на Божии слова. Както отбелязва Х. Шлиер, „връзката (солидарност-
та) между Дух и слово произтича дори от факта, че е привично за Духа да lalein, 
anaggellein, marturein, didaskein, hupomimneskein, elegchein22 (Иоан. 14:26; 16:13-15; 
16:8).23 По-нататък ще анализираме израза „Дух на истината”. Още веднъж да 
кажем, че всичко идва от Бог, сиреч от Отца. Той е, Който, както казва апостол 
Павел, „ни е дал способност да бъдем служители на новия завет, не на буквата, 
а на духа; защото буквата убива, а духът животвори” (2 Кор. 3:6). Тук сме в 
историческия живот на Църквата, чрез която Иисус обещава: „А Утешителят, 
Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и 
ще ви напомни всичко, що съм ви говорил” (Иоан. 14:26). Скрепен от Отца съюз 
между слова и Дух.

Свидетелствата, които имаме за апостолското служение, показват как Духът 
съпровожда словото, за да го направи действено предвид подчинението на вя-
рата. Свети Павел го казва в най-древния християнски текст, с който разпола-
гаме: „защото нашето благовестие беше към вас не само със слово, но и със 
сила и с Духа Светаго, и с голяма увереност; сами знаете какви бяхме за вас 

20  Тази втора интерпретация е дело на M.-J. Lagrange и F.Porsch, Pneuma und Wort. Ein Exegetischer Beitrag zur 
Pneumatologie des Johannesevangeliums (Frankfurter Theol. Studien 16), Frankfurt/M., 1973, S.103 s. Той изслед-
ва граматиката, а сетне и еднородността на идеите. Б.а.
21  Porsch, op.cit., S. 139-145. Б.а.
22  Говори, възвестява, свидетелства, учи, възпоменава, изобличава. Б.пр. 
23  H. Schlier, „Zum Begriff des Geisten nach dem Johannesevangeliums”, in Besinnung das N.T., Herder, 1967, 
S.270. Цитиран от Porsch, op.cit., S. 201. Б.а.
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помежду ви”.24 Свети Павел дава подобно свидетелство и за служението си в 
Коринт (1 Кор. 2:4-5; срв. 2 Кор.3:3-5) и най-вече сред езичниците (Рим. 15:18-
19). Това е от значение за проповедника: Духът действа чрез неговото слово, 
а слушателите му, приемат ли го във вярата си, приемат обетования Дух: срв. 
Гал. 3:2, 5:14; Еф. 1:13; срв. 1 Сол. 1:6; 2 Сол. 2:13; Евр. 6:4-5. Словото е „духовният 
меч” (Еф. 6:17).

Свети Петър говори за посланието, което е проповядвано от ония, които са 
благовестили езичниците чрез Духа Светаго, пратен от небесата (1 Петр. 
1:12). Свети Иоан прави Духа свидетел, възвестяващ Иисус Спасителя и живота 
на общността от верни: срв. 1 Иоан. 5:6; 4:13 и сл. текстове, които изискват 
обяснение.

Би било твърде лесна задача да открием в Деянията свидетелства за връзката 
между Дух и слово, защото целта на Деянията е да покаже разпростирането 
върху Църквата и чрез Църквата на пророческата мисия на Христос, както и 
силата на Духа Светаго (кръщение, Петдесетница): „Но ще приемете сила, 
кога слезе върху ви Дух Светий; и ще Ми бъдете свидетели в Иерусалим и в 
цяла Иудея и Самария, и дори до край-земя. (1:8). Всъщност още щом събитието 
се случва, „всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други 
езици, според както Духът им даваше да изговарят” (2:4). Една от най-ста-
родавните и всеобщо засвидетелствани характеристики на Духа е, че той е 
говорил чрез пророците. Щом той действа, има слово. И има действено слово 
на спасението само чрез него. Задържан, Петър, който е съпроводен от Иоан, 
се изпълва с Дух Светий и се обръща към стареите израилеви… (4:8); когато 
биват освободени, общността се моли: „За тия думи свидетели сме Му ние и 
Дух Светий, Когото Бог даде на ония, които Му се покоряват” (5:32). Продъл-
жението на разказа разкрива силата на словото на учениците чрез силата на 
Духа: Стефан (6:10), Савел, сиреч Павел (13:9), или пък други ученици, всичките 
върху които Дух Светий слиза, а сетне ги кара да заговорят (10:44; 19:6).

Апокалипсисът вече не ни предлага разкази, а видения и личби. Чуто и видяно се 
припокриват: „И обърнах се да видя, отде иде гласът, който говореше с мене” 
(1:12). Този глас е гласът на Сина Човечески. Той диктува на Иоан седемте 
писма от глави 2-ра и 3-та, адресирани до седемте църкви, като всяко писмо 
завършва така: „Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите”; след 
което следва кратко, но много красиво и наситено обещание за есхатологична 
слава и победа. По-сетне (14:13) Духът произнася словото, което освещава ес-
хатологичния завършек на живота на верните. Духът е подобен на Христос на 
славата и заедно с Него е автор на словото, адресирано до Църквата: Всъщност 
и седемте духове – сиреч Духът – са заедно с Христос на славата: 1:4; 4:5; 5:4 
и 22:6. Духът е и заедно с тези, които в нашата драматична история свиде-
телстват за Иисус или пък продължават свидетелството на Иисус, „защото 

24  1 Кор. 1:5, което се обяснява в 2:13, докато отхвърлянето на словото означава да отхвърлиш Бога, Този, 
който ни дава своя Свети Дух: 4:8. Б.а.
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свидетелството Иисусово е духът на пророчеството” (19:10).25 Духът е заедно 
с Църквата, в Църквата. Той оживотворява несекващия  порив към всепълно 
осъществяване на всичко, което  е обещано при славното пришествие на Хрис-
та: „И Духът и невестата казват: дойди!” (22:17).26

Така Свещеното писание, от Битие до Откровение, от първия до последния 
стих, свидетелства за свързаността на Дух и слово.

Превод от френски: Тони Николов

25  Текст, цитиран от Втория ватикански събор по повод свидетелството на верните: Lumen Gentium n 35&1, 
Presbyterorum Ordinis, n 2 &1. Б.а.
26  Цитирано от Втория ватикански събор в Lumen Gentium n 2, n 6, & 5.Б.а.
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Доц. Дилян Николчев

ПО	ПОВОД	НА	РЕШЕНИЕТО	

НА	ЕПАРХИЙСКИЯ	СЪВЕТ	

НА	СЛИВЕНСКА	ЕПАРХИЯ	ЗА	

СМЕСЕНИТЕ	БРАКОВЕ

Сливенският митрополит Йоаникий, известен още и като агент (от 1977 г.) 
на Държавна сигурност под псевдонима „Кирилиевич”, следва в първата си офи-
циална същност (архиерейската), меко казано, странен каноничен подход през 
последните години. Желанието му да напътства своите пасоми и служители 
създава апокалиптични представи у слушателите и читателите му за състоя-
нието на БПЦ – БП. Така, в книгата си Покаяние и изповед (първо изд. 1986 г.) 
той съветва своите свещенослужители да задават въпроси на изповядващите 
се, като например следния: „Имал ли си полово сношение с животни, птици?”, 
като че подобно грехопадение е придобило масовост в поместната ни църква. 
Днес сме свидетели на друг илюзорен за него каноничен проблем, този път огра-
ничен в диоцеза му под природния парк „Сините камъни” на сливенската планина.

***

В края на миналата 2015 г. (на 5 ноември) Сливенският епархийски съвет под пред-
седателството на „Негово Високопреосвещенство хаджи ИОАНИКИЙ митрополит 
Сливенски” излезе с решение-забрана, според която се забранява на енорийските 
свещеници да извършват тайнството Венчание между „православни християни и 
римокатолици, арменогрегорианци, протестанти, инославни и иноверни граждани”. 
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Проблеми на Българската православна църква

„Императивността” на забраната се простира също и върху кумовете, които не 
трябва да са „римокатолици, арменогрегорианци, протестанти или представители 
на други инославни и иноверни изповедания”. Забраната се отнася и до тайнство-
то Кръщение, при което не може кръстникът да е „римокатолик, арменогрегори-
анец, протестант или представител на друго инославно или иноверно изповеда-
ние”.1 От свещениците се изисква „стриктно изпълнение” на новите разпоредби. 
В приетия от Епархийския съвет документ се посочват и мотивите за тези 
забрани: „зачестилите бракове между православни и инославни, които искат да се 
венчаят в православните църкви”. За аргумент на своето решение Епархийския 
съвет посочва 72-ро правило от Трулския събор, съдържанието на което – по от-
ношение на смесените бракове – е интерпретирано като забраняващо (в своята 
диспозиция) такива бракове, т.е. като „непреодолимо препятствие за сключване 
на православен християнски брак”. Същото решение на св. Сливенска митрополия 
в лицето на нейния Епархийски съвет, начело с митрополита й, отправя предиз-
викателство както към клира и миряните на БПЦ – БП, така и към академичните 
богословски среди, които трябва да дадат отговори на този документ.

На първо място, за пореден път упълномощени с църковна власт среди на БПЦ – БП 
демонстрират некомпетентост в случаи, в които формално се изготвя официален 
документ, тъй като е недопустимо в коментираното решение да се посочва по-
грешно годината на провеждането на Трулския (или още Пето-шести или Шести) 
вселенски събор – като 678 г., след като същия събор се е състоял през 691 – 
692 г. – т.е. свикан от и по времето на византийския император Юстиниан II.

По същество: вярно е, че Трулският събор, чрез 72-рото си правило, издава поста-
новление по отношение браковете на православните, но то е против бракове меж-
ду православни и еретици. В този смисъл, правилото не може да бъде отнесено 
към католиците, които според преобладаваща канонична и богословска традиция 
след разделението на Източната и Западната църква попадат в категорията 
инославни християни, както те са наричани и в подготвителните документи за 
предстоящия Всеправославен събор.

Според същото правило на Трулския събор се забранява брака на православни с такива 
лица, т.е. с еретици, но в същото време се допуска възможността, при сключен вече 
такъв брак, да не се оспорва неговата законност: „Не е позволено на православен мъж 
да се съединява в брак с еретичка, нито на православна жена – с еретик мъж; а ако се 
окаже, че някой е извършил подобно нещо, бракът да се счита несъществуващ и неза-
конното съжителство да се разтрогва, понеже не трябва да се съединява вълк с овца и 
с Христовия дял – съдбата на грешниците. Който наруши постановеното от нас, нека 
бъде отлъчен. Но ако някои, докато са били още в неверие и не са били причислени към 
обществото на православните, са се съединили в законен брак и после единият от тях 
е избрал доброто и е прибягнал към светлината на истината, а другият остане в око-
вите на заблуждението, не желаейки да погледне на Божествените лъчи, и ако при това 
невярната жена иска да живее с верен мъж или обратното – неверен мъж с вярна жена – 

1  В случая с разпоредбата за тайнството Кръщение канонична колизия не съществува; в този смисъл този 
пасаж от коментираното решение-забрана на Сливенския епархийски съвет не подлежи на интерпретация в 
настоящата статия.
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тогава да не се разлъчват според Божествения апостол: „защото неповярвал мъж бива 
осветен чрез вярващата жена, и неповярвала жена бива осветена от вярващия мъж”2.

Като автор на монографията Брак, развод и последващ брак в Православната 
църква (канонично изследване) (С., 2006, 2-ро изд. 2007), в която съм отделил 
внимание и на проблема за смесените бракове, си позволявам накратко да ин-
формирам (исторически) нечелите подобна канонична литература членове на 
Сливенския епархийски съвет със следните бележки.

Преди Трулския събор, в първите векове на християнството, езическата държава доми-
нирала в законодателно отношение и следователно забраната за сключване на брак 
с езичници на практика не е могла да има приложение.3 Християнството би останало 
едно ограничено общество, в случай че в онези времена, когато количеството хрис-
тияни е било твърде малобройно, християнските бракове са се сключвали единстве-
но между християни; нещо повече, в началото на живота на Църквата се е случвало 
единият от съпрузите да приеме християнската вяра, а другият да остане в предиш-
ната си вяра4 – деликатно обстоятелство, от което Църквата трябвало да намери 
правилен изход, без да създава напрежение. Надали християните са могли да спечелят 
доверието на езичниците с твърд подход, както и да постигнат мира, за който ги при-
зовава и апостолът: „А на останалите аз говоря, а не Господ: ако някой брат има жена 
неповярвала, и тя е съгласна да живее с него, да я не оставя; и ако някоя жена има мъж 
неповярвал, и той е съгласен да живее с нея, да го не оставя. Защото неповярвал мъж 
бива осветен чрез вярващата жена, и неповярвала жена бива осветена чрез вярващия 
мъж; инак, децата ви биха били нечисти, а сега те са свети. Ако някой неповярвал 
иска да се разведе, нека се разведе; в такива случаи брат или сестра не са заробени; 
за мир ни е повикал Бог. Защото, отде знаеш, жено, не ще ли спасиш ти мъжа? Или, 
отде знаеш, о мъжо, не ще ли спасиш ти жената? Само нека всякой да постъпва тъй, 
както му е определил Бог, както го е призвал Господ. Тъй поръчвам по всички църкви. 
Обрязан ли е призван някой, да не крие; необрязан ли е призван някой, да се не обрязва. 
Обрязването е нищо, и необрязването е нищо, а пазенето Божиите заповеди е всичко. 
Всякой да си остава в званието, в което е призван” (1 Кор. 7:12-20). 

Отново преди Трулския събор Църквата приема няколко правила, които имат 
пряко отношение към смесените бракове, но всички те се отнасят до бракове 
на християни с езичници, юдеи или еретици. Това са правилата от поместните 
събори в Картаген, Арл, Лаодикия и IV Вселенски събор. Всички те показват, че 
древната Църква се е отнасяла критично към браковете на християни с езични-
ци и е налагала епитимии на встъпващите в такива съюзи. Сключилият брак с 
друговерец бил третиран като блудник и му било отказвано св. причастие, дока-
то не прекрати незаконното си съжителство. На родителите, които уреждали 
такива незаконни бракове, също били налагани епитимии.5 

2  Правила на Св. Православна църква (събрал и превел: И. Стефанов, С., 1936), Света гора, Атон, Славяно-
български манастир „Св. вмчк Георги Зограф”, 2004., с. 184; срв. и Амвросий, Архимандрит. Православен 
Брачник. Сливен, 1934, с. 290 и сл.
3  Срв. Бердников, И. Краткий курс церковного права Православной церкви. Казань, 1913, с. 367.
4  Милаш, Н. (тълкувание на 72 пр. от VІ вс. събор). – Във: Правила на Св. Православна църква, т. ІІ, с. 305.
5  Левин, Ив. Секс и общество на православните славяни. С., 1991, с. 11.
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В резултат на законодателната дейност на Църквата по въпроса за смесените 
бракове, утвърдила се практиката, която и до днес познаваме, със следните кано-
нични изисквания към християните, които накратко могат да се предадат така: 

 1.  смесените бракове на православни християни с езичници, евреи и ере-
тици са строго забранени;

 2.  смесен брак (сключен вън от Православната църква, т.е. в нехристи-
янска или еретическа община) се допуска, но само в случай че едини-
ят от съпрузите е православен и изяви желание да остане в брак с 
друговерния си съпруг;

 3.  децата, които са родени от такъв смесен брак, задължително тряб-
ва да бъдат кръстени и възпитани в православната вяра;

 4.  ако иноверният съпруг не желае да остане в брак с православния си 
партньор и бракът се разтрогне по тази причина, то на православ-
ния съпруг се позволява да встъпи в нов брак с православно лице;

 5.  допуска се православно лице да встъпи в нов брак с неправославно 
лице, ако невярващият съпруг обещае да приеме православната вяра 
и своевременно изпълни това обещание.6

Проблемът за смесените бракове днес е също така актуален и не по-малко диску-
сионен, отколкото в първите векове на Църквата и във времето на Вселенските и 
поместните събори. За това говори и отец Йоан Майендорф в студията си Брак 
в Православието: „Смесените бракове често са имали място в миналото. В на-
шето плуралистично общество, където православните представляват все повече 
незначително малцинство, смесените бракове съставляват по-голям (и постоянно 
растящ) процент от всички бракове, благославяни в нашите църкви (…) Всички ние 
знаем, че някои подобни бракове водят до създаването на щастливи семейства и 
би било неблагоразумно и нереално да се забраняват безразборно. На дело някои 
смесени бракове се оказват по-трайни и щастливи, отколкото православни брако-
ве, в които никога не се е чуло за истинското значение на християнския брак и в 
които не се е приемало никаква християнска отговорност пред Бога”7.

Не само отец Йоан Майендорф, но и много съвременни богослови признават, че в 
църковната дисциплина на Православната църква през последните няколко века на 
практика смесените бракове навлизат в живота . За първи път такива бракове са 
разрешени за православните гърци, живеещи в Индия. По-късно смесените бракове 
са разрешени и за арменците, след което тази практика придоби почти всеобща 
валидност и за останалите православни църкви. Истина е, разбира се, че най-важен 
фактор в това отношение бяха смесените бракове на владетелите, в резултат 
на което тези бракове станаха пример за подражание и за „редовите” християни.

В днешно време този въпрос се поставя особено остро в диаспората на Православ-
ната църква в Америка и в повечето от западноевропейските страни. В еднаква 
степен сериозен се явява и въпросът за браковете с нехристияни и атеисти.8

6  Милаш, Н. (тълкуванието му към 72 пр. на VІ вс. събор). – Във: Правила на Св. Православна църква, т. ІІ, с. 307 сл.
7  Мейендорф, И. Брак в Православии. Клин, 2000, с. 35 сл.
8  Доклад на Еладската църква по въпросите на брака. Глава ІІІ: При различно вероизповедание. Архивен 
документ (преведен на български).
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В края на 60-те години на миналия век (през 1967 г.) дискусията за смесените 
бракове отново се поставя на дневен ред във връзка с диалога с Римокатоличес-
ката църква. Православните църкви, в това число и БПЦ, взимат отношение по 
този въпрос, като изготвят доклади, проекти и предложения, които да послужат 
за основа на съвременното отношение на Православната църква по този проблем. 

Според доклад на Еладската православна църква по въпросите на брака (гл. III: 
„При различно вероизповедание”) „Акривия9 се явява само бракът между правос-
лавни… Следва да се проявява максимално старание да се избягват смесените 
бракове. В краен случай се допуска икономия, ако: 1. членът на семейството – 
еретик, некръстен или атеист, не е фанатик; 2. ако този член разрешава на 
православния да живее според неговите религиозни правила; 3. ако той обещае 
да стане християнин. Ако всичко това не ще се съблюдава, агнето се предава 
на вълка и в този случай вината е голяма. Обещанието да стане християнин 
се явява най-добрата гаранция за икономия, богоугодна и според правилата на 
Църквата, защото в този случай се придобива човек в Христа”10.

Аналогична позиция изразява и Руската православна църква в свой проект с пред-
ложения, „отнасящи се до установяване на еднообразие в практиките по брачните 
въпроси и брачното съдопроизводство за всички православни църкви”. В документа 
се казва: „В повечето страни, където съществува граждански брак, според граж-
данските закони не се прави никаква разлика във вероизповеданието като препят-
ствие за брак. Но нашата Църква даже и там не може да допусне, по-правилно – да 
благослови брак между православни християни и нехристияни (евреи, мохамедани и 
пр.). По този начин 72-ро правило на Трулския събор в това отношение би следвало 
да се прилага строго. По отношение на брак с християни от други изповедания, 
нужно би било нашата Църква да застане на по-снизходително гледище, вземайки 
под внимание особено голямото число на такива бракове и тяхната неизбежност в 
страните със смесено вероизповедание. Но и в този случай църквите би трябвало 
да се стремят към това неправославната половина да се задължи да не пречи на 
свободното изповедание на православната вяра и на изпълнението на съответните 
обичаи и родилото се дете да бъде кръстено и възпитано в православната вяра.”11

По-твърда по отношение на смесените бракове в този период е позицията на 
Сръбската православна църква: „Православната църква не позволява сключване 
на брак между лица, които нямат единство във вярата – защото тук не може да 
има нито истинско жизнено общение, нито, следователно, брак”12.

Отношението на БПЦ по проблематиката за смесените бракове има своя исто-
рия през последните десетилетия. Така, на 28 май 1945 г. Св. Синод (с решение 
№ 3418) излиза с „Послание до българския народ за тайнството Брак”. В него се 

9  Акривия – пряко прилагане на църковния канон без снизхождение.
10  Доклад на Еладската църква…, цит. документ.
11  Проект предложения, относящихся к установлению единообразия практики в брачном вопросе и брачнаго 
судопроизводства для всей православной церкви. Архивен документ, copy (преведен на български).
12  Смесен и нехристиянски брак и конкубинат. Сръбска православна църква, архивен документ (преведен на 
български).
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разпорежда православните християни да спазват следното: „1. Да не встъпват 
в брак с иноверци (нехристияни); 2. При смесени бракове с инославни християни 
неправославната страна трябва да даде особена декларация, че децата от бра-
ка ще се възпитават в духа на православната вяра”.13

Двадесет и две години по-късно тази позиция е изразена отново в нарочен 
доклад („по поръчение на Негово Светейшество Патриарха” и решения на Св. 
синод от 6 май 1967 г., изх. №1662 и от 9 май с.г., №3322), изготвен от ставр. 
протоиерей проф. д-р Радко Поптодоров. В заключението на доклада се казва: 
„считам, че Православната църква не може да измени своята позиция по този 
въпрос и трябва да държи твърдо на изискването децата от такъв брак да се 
кръщават и възпитават само в Православната вяра (…) Считам, че Православ-
ната църква не може да отстъпи и от другото условие, изискващо при сключ-
ването на такъв брак – именно, да се задължава инославната страна в брака 
да не препятства православната да упражнява свободно своето изповедание”14. 
Именно на основание доклада на проф. протопр. д-р Радко Поптодоров Св. синод 
взима решение през същата 1967 г. за практиката в поместната ви църква 
по отношение на смесените бракове. Това решение не е отменено и досега, 
обстоятелство, което повдига основателно въпроса не се ли явява решенето 
на Сливенска епархия нарушение на реда и църковната дисциплина на БПЦ – БП.

В нашето съвремие обаче отделните поместни православни църкви продължа-
ват да не са единни в каноничната практика по въпроса за смесените бракове. 
Някои от тях изразяват в официалните си становища позиция на търпимост.15 
Това отношение на Православната църква някои автори богослови основават на 
неписаното църковно правило, което наричаме икономя.16 Например съвремен-
ният канонист свещеник Димшо Перич (вече покойник) допуска сключването на 
такива смесени бракове, но при спазването на ред от канонични условия. Според 
Перич брак между православни и лица от други вероизповедания може да се склю-
чи при следните задължения:

 1.  Лицата от други вероизповедания, встъпващи в брачен съюз с правос-
лавни, трябва да подпишат „писмена изява пред надлежния православен 
енорийски свещеник, в присъствието на двама свидетели”, че няма да от-
клоняват брачния си партньор от православната вяра, нито ще го възпре-
пятстват от участието му в „православните църковни обреди и обичаи”.

13  Послание до българския народ за тайнството Брак. – Църковен вестник, 1945, бр. 29 – 31, с. 2.
14  Поптодоров, Р. Доклад до Негово Светейшество Кирил Патриарх Български, Председател на Св. Синод, 
12.ІV.1967 г. Архивен документ.
15  За пример само ще посоча решението на Св. синод на Руската православна църква от 28 декември 
1998 г., което гласи, че такъв брак, „в който само една от страните принадлежи към православната вяра, в 
съответствие с думите на св. ап. Павел: „Защото неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена, и непо-
вярвала жена бива осветена чрез вярващия мъж” (1 Кор. 7: 14), трябва да се уважава от Църквата.” – Цит. по 
Основи на социалната концепция на Руската православна църква (откъс от документа, приет на Юбилейния 
архиерейски събор на РПЦ, август 2000). – Мирна, кн. 15, 2001, с. 46.
16  Срв. Цисарж, А. Црквено право (Ч. ІІ: Брачно право). Београд, 1973, с. 90 сл., 188 сл.; Майендорф, Й. 
Византийско богословие (Исторически насоки и догматически теми). С., 1995, с. 116-119; Poрtodorov, R. 
Intermarriages in the Orthodox tradition and practice of Slavic Churches. – Kanon. Oikonomia Mischehen (Jahrbuch 
der Gesellschaft fur das Recht der Ostkirchen), Bd. VІ, Wien, 1988, S. 109.
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 2.  Лицата от друго изповедание са длъжни да декларират (също пред 
енорийския свещеник и двама свидетели), че децата от брака ще 
бъдат кръщавани и възпитавани в православната вяра.

 3.  Православното лице, което желае да встъпи в брак с лице от друго 
вероизповедание, трябва да даде обет пред енорийския свещеник, че 
по никакъв начин не ще отстъпи от Православната вяра.

 4.  Брак на православно лице с лице от друго вероизповедание трябва да 
се сключи в православен храм от православен свещеник и по правос-
лавен обред, в присъствието на свидетели;

 5.  Православните християни, желаещи да встъпят в смесен брак, са 
длъжни да подадат писмена молба до енорийския свещеник, който от 
своя страна е длъжен да я препрати със свое лично становище на 
епархийския архиерей. Последният може да благослови брака или да 
го отхвърли по канонични причини от общия делокръг на каноничното 
право.

 6.  Децата от смесен брак, който е сключен от свещенослужители от 
друго вероизповедание, могат да се кръстят в Православната вяра, 
ако един от родителите е православен християнин. В този случай 
несъгласието на инославният родител няма канонично значение за 
Православната църква17.

Както се вижда от изложението на този съвременен сръбски автор – духовник 
и учен – по въпроса за смесените бракове, действащото църковно право на СПЦ 
е потърсило компромис по този толкова съществен и винаги актуален въпрос за 
Православната църква. Но въпреки опита за канонично разрешаване на проблема 
със смесените бракове практическите въпроси остават все така остри.

Много по-диалогичен по проблема е отец Йоан Майендорф: „Правилото, прието от 
някои православни епархии, да се изисква в задължителна писмена форма от учас-
тниците в смесените бракове да кръщават децата и да ги възпитават в правосла-
вието, се явява (в крайна сметка по отношение на подписващия) много съмнително 
както от принципна позиция, така и от гледна точка на самото действие. Тук не 
може да има компромиси: или православният съпруг е длъжен да бъде толкова силен 
в убежденията си, та да може да предаде собственото си религиозно предписание 
на децата си и уверено да въведе цялото семейство в Църквата, или той въобще 
да се откаже от каквито и да е действия. Към този, който сключва брак вън от 
Православната църква, пастирското отношение трябва да бъде напълно определе-
но. Такъв брак се разглежда като измяна на тайнствената благодат, която се по-
лучава от Църквата в кръщението (…) Много недоумения, свързани със смесените 
бракове, биха се разрешили и за православните, и за инославните, ако би се възро-
дила древната практика, обединяваща в единно цяло брачния обряд и Евхаристията. 
Тогава при венчаването на смесените двойки би било задължително да се използва 
чинопоследование, съвършено различно от Евхаристията (както и при втория или 
третия брак на православните). Невъзможността за благословение на смесените 
бракове по време на Литургията сама по себе би била достатъчно красноречива и 

17  Перић, Димшо. Црквено право. Београд, 1997, с. 276.
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би показала, първо, истинската същност на освещавания от Църквата брак, второ, 
пастирската търпимост, проявяваща се от Църквата при благословение на смесе-
ния брак, и накрая, да покаже желанието на Църквата, че смесеният брак е достиг-
нал до съвършенство в съюз във вярата и съвместно участие в Евхаристията”18. 

Взимайки повод от написаното от отец Йоан Майендорф за смесените бракове, 
в заключение може да се каже следното:

Основната „рецепта” за туширане на възникнали канонични конфликти в сферата 
на смесените бракове си остава вярата в едната, света, съборна и апостолска 
Църква. Това канонично регламентиране следва да почива на светоотеческата 
традиция, без да се забравя търпимостта на св. отци по отношение на сключва-
ните по любов съюзи между православни християни и инославни или дори невярва-
щи. Ролята и задачата на Църквата, както и на самите православни християни 
от подобни бракове е така да се покаже Христовата любов, че неправославните 
партньори в семейния съюз да се убедят съзнателно в истинността и ценност-
та на православната ни вяра, да се спечелят за Христа и по такъв начин сме-
сеният брак да стане едно напълно православно християнско семейство19. Обра-
тно, назидателното и „нападателно” отношение към смесените бракове може да 
доведе (макар и несъзнателно) до обратния ефект и поставяне на въпроса: „не 
постъпват ли тъй и езичниците?” (Мат. 5:47). Ето защо по-добре е при такива 
бракове да се покаже на човеците светлината, та като видят добрите им дела, 
да прославят Небесния наш Отец (срв. Мат. 5:16). В този смисъл не е и случайно, 
че на прага на свикването и провеждането на Всеправославния събор през м. юни 
т.г. на о. Крит поместните църкви изготвиха предварителен документ за обсъж-
дане, озаглавен Тайнството брак и препятствията за него. В него прочее се каз-
ва, че се прилага принципът на църковната акривия по отношение на брак между 
християнин и нехристиянин (иноверни), които не могат да сключат църковен брак. 
За брака пък между православни и инославни християни се предвижда прилагането 
на църковна икономия при условие, че „децата от този брак бъдат кръстени и 
възпитани в православната вяра”20 – текст, който по същество твърде много се 
разминава с коментираното решение-забрана на Сливенския епархийски съвет.

И накрая пак и пак да задам въпрос, който поставям през последните години: 
сътрудничеството на атеистичната Държавна сигурност не е ли многократно 
по-голям грях, отколкото встъпването в брак по любов с католик например? 
Отговор все още не съм получил нито аз, нито вярващият ни народ.

18  Мейендорф, И. Брак в Православии…, с. 36 сл.
19  Бракът и безбрачието според св. апостола Павла. (Прев. архим. Прохор) – Духовна култура, кн. 6-7, 1964, с. 23.
20  Цит. по: Започнаха да публикуват документите за Всеправославния събор. – http://www.dveri.bg/
component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,21984/view,article/
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Реми Браг (род. 1947) е професор по антична и средно-
вековна философия в Сорбоната, където ръководи из-
следователския център „Традиция на класическата ми-
съл”. Едновременно с това е титуляр и на катедрата 
„Романо Гуардини” в Университета „Лудвиг-Максимили-
ан” (Мюнхен), където преподава история на европейс-
кото християнство. Бил е гост-професор в Универси-
тета в Бостън (САЩ). Член е на Френската академия 
за морални и политически науки. Изтъкнат познавач на 
средновековната арабска и еврейска философия, както 
и на античната мисъл, Реми Браг е автор на множес-
тво книги, сред които: Мъдростта на света. История 
на човешкия опит за всемира (La sagesse du monde. 
Histoire de l’expérience humaine de l’univers, Fayard, Paris, 
1999.), Законът на Бога: философска история на един 
Завет (La loi de Dieu: Histoire philosophique d’une alliance, 
Gallimard, Paris, 2005.), За Бога на християните и един 
или два други (Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux 
autres, Flammarion, 2008). Котвите в Небето. Метафи-
зическата инфраструктура (Les Ancres dans le Ciel. L’infrastructure metaphysique, Paris, 
Seuil, 2011). Предложеният тук текст е включен в сборника След бурята. Как да бъде спа-
сена демокрацията в Европа (After the Storm. How to save democracy in Europe, Ed. Luuk van 
Middelaar and Philippe Van Parijs). Сборникът, издаден през 2015 г., е резултат от среща-
та на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой с водещи европейски мис-
лители и в него са включени статии и есета от автори като Маурицио Ферера, Юрген 
Хабермас, Иван Кръстев, Амартя Сен и др. 

Реми Браг

ПЕТ	ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА	ПРЕД	

ЕВРОПЕЙСКИТЕ	ДЕМОКРАЦИИ

Погледнато от историческа дистанция, „демокрацията” се явява по-скоро изклю-
чение, отколкото правило. Със сигурност тя не е очевидност. Дори и в Европа? 
Особено в Европа! Гръцката демокрация и по-конкретно тази в Атина, възприемана 
като парадигматична мечта от модерния човек, процъфтява в една област, която 
не е нищо повече от малка ивица земя, разположена между източните империи и 
примитивните племенни вождове на Запад. По отношение на продължителността 
тя обхваща кратък период от време между критските монархии и елинистичес-
ките династии, които се утвърждават веднага след разгрома на Персийското 
царство. Малко повече от век и половина разделя демократичните реформи на 
Клистен (ок. 500 г. пр. Хр.) и победата на Македония над Атина (338 пр. Хр.). Рим-
ската република също има демократични тенденции, но накрая те са заглушени 
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от Принципата. А наред с това всички антични градове допускат робството. 
Средновековните комуни в Италия, Швейцария и Фландрия трудно могат да бъдат 
описани като нещо повече от търговски аристокрации. Единствената истинска 
демокрация е съществувала в Исландия, в покрайнините на Европа. 

Днешните демокрации от т.нар. „стара Европа” все още са твърде млади. Ако 
вземем предвид периода, в който те не са били напълно демократични спрямо 
декларираните принципи (които никога не успяват да осъществят), става ясно, 
че от времето, когато мъжете и жените получават всеобщо избирателно право, 
е изминал приблизително един век. Което пък означава, че възрастта им малко 
надвишава тази на един старец, така че остава открит въпросът дали те ще 
успеят да надживеят днешните деца. 

Демокрация и демография 

Постоянно се връщаме към дефиницията на демокрацията, дадена от Линкълн 
в неговото обръщение от Гетисбърг (1863 г.) – че това е „власт на народа, да-
дена от народа в името на народа”1. Всичко зависи от „народа”: без народа не 
може да има демокрация. Но поне в Европа това вече не може да се смята за 
даденост. 

Демографското състояние на държавите, членки на ЕС, в зависимост от стра-
ната е от лошо до бедствено. В нито една държава раждаемостта не може да 
компенсира равнищата на смъртността. Затова ни се налага да разчитаме на 
имиграцията. Дълго време сред имигрантите са преобладавали високообразова-
ните хора, занаятчии или музиканти, наред с малки групи бежанци от полити-
чески или религиозни преследвания. За повечето страни масовата имиграция е 
сравнително ново явление. На Франция, която изживява своя демографски преход 
след средата на ХVIII в. и по тази причина изпреварва останалите с едно сто-
летие,  се налага да започне да приема имигранти в края на ХIХ в. и да покани 
миньори от Полша, занаятчии от Италия, земеделци от Португалия и т.н. Но от 
60-те години насам основните групи имигранти вече не идват от Европа, а от 
Африка, Турция или Азия. Сега те живеят в цяла Европа. 

Първото поколение имигранти от „по-слабо развитите” страни има толкова 
деца, колкото са имали и европейците преди демографския обрат. Високата раж-
даемост сред тях е балансирана от ниската раждаемост на местните жители. 
Европа все още боледува и е зависима от този прилив. 

Новото развитие поставя два свързани въпроса: от една страна, дали държа-
вите, които приемат имигранти, имат желанието и притежават средствата 
да осигурят икономическата и социалната интеграция на новодошлите и преди 
всички да им дадат образование? От друга страна, дали имигрантите искат да 
се адаптират към повече или по-малко изричните, видими или частично кодифи-
цирани практики, които позволяват функционирането на демокрацията?

1  Линкълн, Е. Обръщение от Гетисбърг. В: Моята представа за демокрацията (прев. Огняна Иванова), С. 2009 г. 
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Наблюдава се възход на стриктната форма на исляма сред имигрантите в Евро-
па. Последователите му са решени да спазват правилата на своята религия. На-
стояват, че тези правила имат божествен произход, което ги прави неотменни 
и абсолютни. Следователно законите, гласувани от националните парламенти 
или препоръките на европейските институции, не могат да имат върховенство 
над шариата. Тъкмо обратното, в дългосрочна перспектива те би трябвало да 
отстъпят пред ислямския закон. 

Народът и „популизмът” 

В демокрацията управлява народът. Това не подлежи на обсъждане. Но народът 
като суверен делегира властта на свои представители. Хората, от своя стра-
на, трябва да ги следват. Ала изглежда, че пропастта между елитите и масите 
става все по-голяма. Хората остават с впечатлението, че решенията вече са 
взимани не от тях, а са налагани отгоре. А това усещане се усилва, когато една 
непряко избрана европейска институция заеме по-високо място от национална-
та управляваща класа. 

Още по-лошо е усещането на хората за съществуването на една по-слабо види-
ма сила, която ръководи онези, които притежават видимите знаци на властта, 
като упражнява тази устойчива власт в собствена полза и нейното влияние 
расте: медиите. Те имат свободата да решават кой може да бъде видян или 
чут, следователно те заемат хегемонистична позиция. Медиите могат да нака-
рат хората да повярват, че това, което виждат със собствените си очи, няма 
значение дори когато го виждат навсякъде.2 В същото време медиите могат да 
наложат убеждението, че определено мнение е поддържано от влиятелно мно-
зинство, докато всъщност това е само идеологията на една група за натиск, 
която се състои от няколко десетки души. 

Проблемът е в това, че трябва да се съобразяваме с медиите във всяка своя 
дейност или поне да ги взимаме под внимание. Хората, които взимат решения, 
виждат света, какъвто той е описван от медиите, или поне действат по този 
начин. 

Хората се чувстват объркани, защото остават с впечатлението, че някой се 
опитва да ги накара да повярват в нещо, което противоречи на всекидневния им 
опит. Живеят в един вид шизофренна ситуация, която можем да сравним, mutatis 
mutandis3, с наложеното от ленинския режим на неговите поданици. Под властта 
на Ленин хората е трябвало да „виждат реалния социализъм”, който не същест-
вува – всеобща и задължителна лъжа, в която са били принуждавани да вярват. 
Александър Солженицин посочва това като най-тежкото страдание, което може 
да наложи една идеология.4 Хората също така усещат, че онези, които дърпат 

2  Литературен пример, заимстван от C. S. Lewis, That Hideous Strength, 1945 (българско издание: К. С. Луис. 
Онази грозна сила. С. 2012 г.) 
3  С известни промени (лат). Б.пр.
4  Солженицын, Александр. Письмо вождям Советского Союза, гл. 6.
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конците на медиите – работата на които е да информират гражданите за ре-
алния свят – подобно на политиците живеят в псевдореалност. 

Възможно е чувството им, че са манипулирани, да е само илюзия. Например ев-
ропейските директиви, идващи от Брюксел, често служат за удобно извинение, 
когато местните власти трябва да прокарат болезнени мерки, като прехвър-
лят отговорността за тези непопулярни решения върху далечните европейски 
институции, които са им ги наложили. И въпреки това хората трябва да бъдат 
слушани, дори да грешат и да се нуждаят от ръководство – те не могат да 
бъдат пренебрегвани или презирани. 

„Елитите” създадоха термина „популизъм”, с който обозначиха недоверието на 
хората, за да дискредитират това недоверие. Демагозите на свой ред се въз-
ползват от тази реакция на елита с единственото намерение да заменят ели-
та, който ги критикува, с друга класа от елити, формирана в техните редове. 

Четири представи за народа 

Ако народът съществува и е чуван от елита, тогава и елитът трябва да вижда 
себе си като част от народа, и то по начин, който да позволява на демокра-
тичните институции да функционират правилно. Фактът, че група от граждани 
може да изрази своето съществуване като народ по различни начини, натоварва 
думата „народ” с опасна двусмисленост. Ще разгранича четири модела за „наро-
да” и съответно четири възможни модела на демокрация. Тези модели на демок-
рация няма да бъдат нищо повече от идеални типове, които никога не могат да 
бъдат напълно осъществени.5

В древна Гърция demos-ът на демокрацията не е нещо много по-голямо от един 
мъжки клуб, в който се събират свободни зрели мъже, някои от които притежа-
ват роби и които във всички случаи се радват на граждански права в определен 
град.6 В нашия собствен свят най-близкото съответствие до тази „демокрация” 
е типичният модерен частен клуб, чиито членове избират своето ръководство. 

Народът може да бъде разбиран като ethnos, „нация” в смисъла на латинското 
natio, което в първоначалната си употреба означава новороденото (nascor) от 
животно, неговото котило. Тогава народът е общността на хората, които жи-
веят на едно място, говорят един език – който наричаме „майчин език” – и които 
смятат себе си за наследници на обща история. Видно е, че „нацията” е повече 
или по-малко изкуствен резултат от конструкция, създадена от една държава, 
формирана около определена област или династия: Ил дьо Франс, Пиемонт, Кас-
тилия, Прусия, където се говори специфичен диалект, наложен от задължително-
то образование. Типът режим, който се изгражда въз основа на народа, приеман 
(или въобразен) по този начин, може да бъде наречен етнокрация.

5  Brague, Rémi. Modérément moderne, Paris, Flammarion, 2014, p. 166-170. 
6  Виж Аристотел, Политика, IV, 4. Бълг. издание: София, издателство „Отворено общество”, 1995 г., превод 
Анастас Герджиков.
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Идеалът на модерните демокрации е народ, съставен от личности, за които се 
приема, че са способни да разбират Истината и Доброто. По какъв друг начин 
можем да отговорим на постоянното възражение на „аристократите”: защо 
селските идиоти трябва да имат същите избирателни права като носителите 
на Нобелова награда? Тази представа за народа може да бъде изразена най-добре 
с една гръцка дума. Гръцките преводачи на Библията избират тази дума, за да 
покажат на народа, че той е бил създаден по Божи избор. За да преведат подхо-
дящо юдейското am и за да избегнат думата demos, която носи явни политичес-
ки конотации, в Септуагинтата е предпочетен епичният термин laos, който по 
онова време и в онази епоха е звучал старомодно или провинциално. Латинската 
дума laicus – която продължава да се използва в романските езици – английската 
lay и германската Laie (които означават и „некомпетентен, аматьор”), също са 
производни от гръцкото прилагателно laikos („който принадлежи към laos-a”). Ако 
ми бъде позволено да се изразя с един не много елегантен технически термин, 
бих предложил нашите модерни „демокрации”, поне по отношение на идеала, 
който повече или по-малко ги вдъхновява, когато те мислят себе си като „секу-
ларни”, да бъдат наричани лаокрации. 

Очакванията към последователите на исляма са изразени в концепцията за 
umma-та, „нацията [на исляма]”, който включва и надхвърля конкретните ет-
нически групи (s ᷄a’b). Следователно народът според този възглед се състои от 
чулите призива на Бога (da’wa), поставили се под върховенството на закона 
(s᷄ari᷉‘a), които го прилагат и налагат неговото спазване чрез съответните мер-
ки. Майчината метафора, скрита в етимологията на думата (umma произхожда 
от umm – майка), отразява ислямската идея, че всеки човек, роден и израснал 
като мюсюлманин, има правото да бъде част от umma-та, така че видимата 
връзка, изразена чрез вероизповедта (s᷄aha᷉da), е само потвърждение на положе-
ние, приемано повече или по-малко за „естествено” (fitra).7 Ако ми бъде позволе-
но, отново ще предложа един некрасив неологизъм: ако приемем това за възмож-
но, бихме могли да наречем една ислямска демокрация уммакрация. Ако разгърнем 
този аргумент докрай, в един подобен режим всеки отделен гражданин вече 
няма да се ръководи от своята съвест, а от положителния закон Божи, вписан 
в Свещената книга, от делата и подвизите на Пророка, подбрани и записани от 
учените юристи. В един подобен режим техническите процедури по гласоподава-
не и избор на представители и лидери малко ще се различават от тези, следвани 
от един западен режим. Но по своята същност една такава уммакрация ще бъде 
напълно различна. Така например парламентът в един подобен режим a priori ще 
бъде лишен от правото да приеме какъвто и да било закон, насочен срещу тази 
версия на шариата, която се е наложила в съответната територия. 

На практика нашите режими представляват комбинация от идеалната лаокра-
ция и етнокрация. Всеки отделен режим клони в една или друга степен към еди-
ния от двата варианта. Нашите европейски демокрации имат претенцията да 
се опират на повече или по-малко въображаеми нации, за които се допуска, че 

7  Hadith in Bukhari, Sahih, VIII, 77 (Qadar), 597, in: A. J. Wensinck, Concordance et indices des Traditions Musul-
manes, Leiden, Brill, 1933-, ch. 5, col. 179b-180b.
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са си създали държава, а за разлика от тях Съединените щати представляват 
нация, формирана посредством споделяната лоялност на групи от граждани с 
напълно различно минало. 

Основата на легитимността на демократичните норми 

Демокрацията не е само политическа система, дефинирана от законови правила. 
Тя представлява цялостна социална система, която започва от отношенията 
между половете и производната от тях семейна структура; с други думи, от 
„морала”, който от своя страна се основава на светогледа и възгледа за живо-
та. Демокрацията всъщност започва от начина, по който всеки човек възприема 
себе си и се свързва с другите жители на обитаваната от него територия. 

Но следва да си зададем въпроса: имаме ли все още такава концепция за народа, 
която да съответства на тази цел? Дали нашите собствени „народи” съот-
ветстват на тази концепция? Със сигурност не можем да разпуснем народа и 
да си изберем друг, както предлага Брехт в прочутата си шега.8 Но въпросът си 
остава: коя е човешката основа, върху която се гради нашата администрация? 
Знаят ли гражданите какво ги превръща в субекти, способни на демокрация? Кои 
са моралните ресурси, на които те трябва да се позоват, за да укрепят това 
свое съзнание и да му придадат легитимност? Кои институции имат възмож-
ността и желанието да подсигурят тези морални ресурси в наши дни?

Проблемът е още по-тежък, когато става дума за Европейския съюз. Той е ли-
шен от „европейска нация”, тъй като не е национална държава, а пространство, 
определено преди всичко от валидността на определени юридически норми. Гра-
ниците му завършват там, където тези правила вече не са приложими. В този 
смисъл Европа представлява нещо, което можем да наречем – ако си послужа с 
една противоречива немска дума – един Reich. Тези правила не могат да бъдат 
наложени със сила (от държавата), от интересите (икономиката) или от тра-
дицията (религията). Европейската идентичност като пространство, в което 
са валидни определени норми, дължи на тях както своето достойнство, така и 
изключителната си уязвимост. 

Проблемът се състои в произхода на тези норми и в основанията за тяхната 
легитимност. В това отношение ние сме притиснати от две крайности. Или 
нормите произлизат от авторитет, който е по-висш от обществото и когото 
не се осмеляваме да поставим под съмнение, или те не са нищо повече от начин, 
по който обществото определя правилата за собственото си функциониране. В 
първия случай се излагаме на опасността да стигнем до теокрация и да насто-
яваме, че говорим в името на Бога. Във втория случай това, което е било съз-
дадено, може да бъде отменено: това, което е било обявено за неприкосновено 
и свещено, може да се превърне в „табу”, което трябва да бъде „нарушавано”.

Следователно необходимо е спешно да възстановим идеята за естественото 

8  B. Brecht, ‘Die Losung’, in Werke, pub. W. Hecht et al., Berlin et al., Suhrkamp, ch. 12, p. 310.
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право, като съзнателно поставим под въпрос секуларния процес, превърнал „ес-
тественото право” почти в мръсна дума и който е станал причина прилагател-
ното „биологично”, използвано за човешките институции като семейството, да 
се превърне в средство за неговото компрометиране. „Естественото право” е 
бъркано с физичните закони или със „закона на джунглата”, докато всъщност 
то е законът на разума. 

Концепцията за природата ни носи по-висшата инстанция, която се намира 
отвъд човечеството. Тя не задължава човечеството за друго, освен да остане 
вярно на онова, което го е създало и което позволява неговото съществуване 
във времето. Природата е основополагаща идея за философията, тя прави фило-
софията възможна. Двете големи философски доктрини за естественото право 
ни припомнят, че природата не само ръководи действията на хората, но и ги 
прави възможни: Аристотел приема за самоочевидно, че държавното управление 
не създава човешките същества, но че след като ги е възприело от природата, 
то ги използва.9 Подходът на стоиците е по-динамичен: човечеството е полу-
чило само грубата си форма от природата и затова е необходимо да полага 
усилия, за да се самоусъвършенства. Това усилие не влиза в противоречие с ин-
стинктите, създадени от природата.10 Религиозната основа на средновековните 
доктрини за естественото право е Библията. Макар думата „природа” да не се 
среща в Стария завет, тя все пак присъства там. Библейското разбиране, спо-
деляно от иудеи и християни, е, че Бог твори „природи”.11 Тук природата – както 
и за Монтен – е „добър наставник”12, тъй като тя не изисква от човечеството 
нищо повече от онова, което то трябва да бъде. Тук виждаме причината, дала 
основание за смелите думи на Анри Бергсон: „Демокрацията е евангелска по 
същността си”13. Докато сега изглежда, че европейските институции са решили 
да забравят за тези свои корени. Не само християните – които могат да бъдат 
обвинени, че говорят pro domo, но и правоверни иудеи – като юриста Джоузеф 
Вайлер14 – защитават тези корени.

Демокрацията и секуларният демократизъм

Европа не е само географска концепция, тя е и нещо повече от политическа 
цялост в търсене на своята идентичност. Откакто сме започнали да използ-
ваме думата „Европа” като име на една територия, тя е и символ на определен 
цивилизационен модел. Този модел е доказал склонността си да се разпростира 
глобално, започвайки от Америките и Океания, където Европа първо стъпва, а 
след това и в Африка по пътя на колонизацията, както и в Азия чрез утвържда-
ването там на нови модели на икономиката и цивилизацията. И тази нейна спо-
собност е толкова пълноценна, че дори когато Европа вече не играе централна 

9  Срв. Аристотел, Политика, I, 10. 
10  Cicero, De finibus, IV, XIII, 34
11  Augustine, De Genesi ad Litteram, IX, 17, 32-18.
12  Монтен, Опити, том. 3, 13 
13  H. Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, Paris, Alcan, 1932,p. 300
14  Виж J. H. H. Weiler, Ein christlisches Europa. Edungsgange, Munich und Salzburg, Pustet, 2004. 



54

Европа и християнството

икономическа и политическа роля, нейната интелектуална отговорност си ос-
тава все още голяма. 

Тази културна Европа е място, където е бил направен опит за постигане на 
нещо напълно ново. Европейските елити свободно експериментират с такава 
форма на секуларизация, която пренася модела на демокрацията извън поли-
тическото поле и го превръща в принцип, който постулира ценности: какво е 
справедливо и кое е истинно се решава от закона. Ала нищо не гарантира, че 
този експеримент може да успее, без в дългосрочна перспектива да разруши 
обществата, сред които се провежда. Отказът от каквато и да било външна 
точка на позоваване – природна или божествена – води до отмяната на каквато 
и да било основа за легитимност дори на самото човечество, и в резултат – до 
това, че повече не можем да дадем отговор на простия въпрос: „Дали е добро 
самото съществуване на човечеството?”. Някой би могъл да реши да осмее 
този въпрос като чисто академичен, ако – от една страна – от десетилетия 
не съществуваха средствата за пълното изличаване на човечеството, а от 
друга – самото човечество не бе започнало да се съмнява в легитимността 
на собственото си съществуване.15 Европа видимо не е единствената, която 
се бори с този въпрос – целият индустриален свят се тормози от него. Това 
не променя факта, че секуларизацията е започнала от Европа и продължава да 
се развива тук. Възможно е Европа, този „малък полуостров в покрайнините на 
Азия”16, да продължи да бъде главата на света, негова столица и негов основен 
интелектуален капитал. Но не трябва да забравяме, че „рибата се вмирисва 
откъм главата”. 

Превод от английски: Момчил Методиев

15  Rémi Brague, Les ancres dans le ciel : L'infrastructure métaphysique de la vie humaine, Paris Flammarion 
(‘Champs’), 2013
16  Paul Valéry, ‘La crise de l’esprit’ (1919), in Oeuvre, pub. J. Hytier, Paris, Gallimard, 1957, ch. 1, p. 995
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Фьодор Степун (1884–1965) е руски и немски философ, ис-
торик, социолог и литературен критик. Немец по кръв, 
роден в Русия, учил в Хайделберг при Вилхелм Винделбанд, 
основател на неозападничеството в Русия и издател 
на руско-немското списание по философия на културата 
Логос, Степун е принудително изселен от съветската 
власт през ноември 1922 г. и живее до края на живота си 
в Германия. От 1926 г. до 1937 г., когато е пенсиониран и 
лишен от правото да публикува, е професор по социоло-
гия в Дрезденския технически университет. До края на 
войната пише спомени за живота си в Русия, а от 1947 г. 
преподава история на руската култура в Мюнхенския 
университет. Отхвърлящ еднакво комунизма и нацизма, 
Степун е страстен пропагандатор на руската култура 
и философия на Запад. Основните му философски трудове 
са писани през втората половина на живота му на нем-
ски език. В Германия го ценят редом с мислители като 
Паул Тилих, Мартин Бубер и Романо Гуардини. Ключова за 

него е темата за Русия, за нейните духовни достижения и трагичната  съдба. Предла-
гаме ви със съкращения неговата статия Религиозната трагедия на Лев Толстой (1922).

Фьодор Степун 

РЕЛИГИОЗНАТА	ТРАГЕДИЯ	НА	ЛЕВ	

ТОЛСТОЙ

Всеки, който се решава да пише или говори за Толстой публично, тоест особено 
отговорно, трябва да помни думите на София Андреевна, изречени десет години 
след смъртта на мъжа  пред неговия биограф Полнер: „Преживях с Лев Николае-
вич 48 години, но така и не разбрах що за човек беше той”. 

Предлагайки на читателя своя портрет на Толстой, аз съм убеден, че го виждам 
правилно, но същевременно допускам, че той може да бъде видян по съвършено 
различен начин. В края на краищата всеки портрет носи двойно сходство: с 
изобразявания оригинал и с изобразяващия го автор, и това не бива да се схваща 
като произвол и субективност.

Важно е да подчертаем, че пред художествения гений на Толстой са се прекланя-
ли както враждебните на толстоистите почитатели на художествения му дар, 
така и „тъмните” последователи на толстоисткото учение, както ги наричали 
в Ясна Поляна. Разликата е единствено в това, че първите считали религиоз-
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но-нравствената проповед на Толстой за престъпление срещу дадения му от 
Бога творчески дар, а вторите се умилявали от мисълта, че Бог е заповядал на 
Толстой да принесе в жертва своя художествен талант заради даруваното му 
християнско пробуждане. 

За първо действие на религиозната трагедия на Толстой, предшествано, разби-
ра се, от множество мъчителни преживявания и тежки размисли, можем да прие-
мем случилото се с него през 1869 г. в Арзамас, Нижегородска губерния, където 
той останал да пренощува на път за Пензенска губерния. 

Петнадесет години по-късно, все още измъчван от своята арзамаска болест, 
както започнали да наричат впоследствие пристъпа на отчаяние, който го 
овладял в Арзамас, Толстой описва всичко преживяно в не особено известния, 
но много важен за разбирането на неговия духовен път разказ Записки на 
един луд. „Беше два през нощта, аз се уморих, ужасно ми се искаше да поспя 
и нищо не ме болеше. Но изведнъж ме връхлетяха тъга, страх, ужас, каквито 
никога не съм изпитвал... Какво правя тук? Накъде съм тръгнал? Защо, къде 
бягам?... За какво тъгувам, от какво се боя?... „От мен” – чу той гласа на 
смъртта.”

За да разберем този разказ, е много важно да си дадем сметка, че ужасът от 
смъртта, който връхлетял Толстой, не е обикновен страх. Неговият страх от 
смъртта е много по-дълбок. Той почувствал, че смъртта го преследва, и заедно 
с това, че тя не бива да съществува. Неговият страх бил възмущение и про-
тест срещу смъртността на човека. 

Връхлетелият го ужас предизвикал у него мъчителна и суха злост; той усетил, 
че не му остава и капка доброта, а „само равна, спокойна злоба към себе си и 
към това, което ме е направило”. Надигналата се в него злоба е насочена не 
срещу Бога Творец, а срещу някакво „то”, което не го е създало, а го е направи-
ло. Тази странна дума неволно поражда представата за някакъв механизъм или в 
най-добрия случай за някакво безлично битие, с което не можеш да общуваш, но 
в което можеш да потънеш. 

Злощастното пътуване до Пенза довело Толстой до душевното състояние, за 
което той разказва така силно в Изповед. Пристъпите на арзамаска тъга не 
го оставяли, той усещал „спирането на живота” все по-често и все по-често 
мислел за самоубийство. Помним неговите потресаващи слова: „И ето тогава, 
аз, щастливият човек, криех от себе си въжето, за да не се обеся на гредата 
между шкафовете в стаята си... Престанах да ходя с оръжие на лов, за да не се 
съблазня от твърде лекия начин да се избавя от живота”.

Колкото и силно да било отчаянието на Толстой, той – човек с огромна биологич-
на сила – не се предавал, не го напускала смътната надежда, че ще намери изход 
и ще се спаси. Търсейки спасение, започнал да чете. Прочел множество книги с 
религиозна и религиозно-нравствена тематика, но не открил в тях котвата на 
спасението. 
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Като не намерил отговор на своите въпроси в книгите, започнал да го тър-
си в хората. Щом живеят – мислел той, – значи познават смисъла на живота. 
Най-напред се насочил към хората от своето обкръжение и бързо установил, че 
животът им е лишен от всякакъв смисъл. Видял, че някои от тях живеят спокой-
но, защото не познават тревожното търсене на смисъла на живота, други са 
епикурейци, защото им е вкусно да живеят, вкусно им е да се хранят, да пият, 
да любят. Към трети отнесъл онези силни хора, които познават безсмислието 
на живота и затова го прекратяват самоволно. Към четвърти причислил всички 
слаби и нерешителни люде – в това число и себе си, – които прекрасно разбират, 
че животът е безсмислен, но продължават да влачат тежестта му. 

Известно е, че Толстой се спасил от пълно отчаяние и самоубийство благода-
рение на вярата, но това е една вяра, породена по странен начин от разума. 
За тази спасителна роля на разума той говори многократно в своята Изповед: 
„Сега аз виждам, че ако не се самоубих, причината за това беше смътното съз-
нание за несправедливостта на моите мисли. Колкото и убедителен и несъмнен 
да ми се струваше ходът на тези мисли и на мислите на мъдреците, довели ни 
до съзнанието за безсмислието на живота, в мен си оставаше неясно съмнение 
в истинността на моето разсъждение”.

Стигайки до вярата по заобиколните пътища на критичното съмнение в истин-
ността и неотменимостта на своите разсъждения, Толстой започнал веднага, 
при това особено вдъхновено, да рационализира току-що откритата вяра. „Раз-
брах – пише той, – че вярата не е просто обяснение на невидимите неща, не е 
откровение, не е отношение на човека към Бога (не бива вярата да се определя 
чрез Бога), а е познание за смисъла на човешкия живот, благодарение на което 
човек не се самоунищожава; вярата е силата на живота.” Това проблематич-
но определение на вярата игнорира очевидния факт, че повечето исторически 
герои, които Толстой така ненавиждал, били изпълнени с несъкрушима жизнена 
сила и въпреки това не само не познавали смисъла на живота, но  и не проявявали 
интерес към него. 

За щастие на Толстой откритата от него отвлечена вяра се сраснала в душа-
та му с неговата „физическа любов към истинския трудов народ”, или казано 
по-точно, към заобикалящото го руско селячество. В писмата си до Данилевски 
Страхов разказва за любопитните разговори на жадуващия вяра Толстой със се-
ляните и най-вече с богомолците, които преминавали нерядко покрай Ясна поляна. 
На тях той задавал същия въпрос, както и на хората от своето общество в Пе-
тербург: „Как може да живеете, знаейки, че всичко ще приключи със смъртта?”. 
Богомолците и останалите минувачи не го разбирали. И тъкмо фактът, че не 
разбирали въпроса му, потвърждавал мисълта му, че неунищожимият от смърт-
та смисъл на живота се постига не с разума, а с вярата, че той се разкрива 
не в отговорите на теоретичните питания, а в този душевен строй, за който 
подобни празни въпроси въобще не питат.

Разбира се, Толстой не би могъл да не знае, че народът открива този смисъл 
в своята православна вяра. Но въпреки това в 13-а глава на Изповед той фор-
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мулирал народната вяра по такъв начин, че в нея останало твърде малко от 
православието и почти нищо от християнството. Според неговите представи 
смисълът на народната вяра се свежда до следното: „Всеки човек идва на този 
свят по волята на Бога. Бог така е сътворил човека, че той може или да по-
губи душата си, или да я спаси. Задачата на всеки човек е да спаси душата си 
и затова той трябва да живее по Бога, а за да живее по Бога, трябва да се 
отрече от всички удоволствия, да се труди, да се смирява, да търпи и да бъде 
милостив”.

Макар да си давал ясна сметка за своето разминаване с народната църковна 
вяра, Толстой все пак решил да се смири: да ходи на служба, да се моли сутрин 
и вечер, да пости. Постепенно почувствал, че разумът му спира да се противи 
на вярата и всичко, до този момент неприемливо за него, престанало да предиз-
виква неговия протест. Това признание е много важно. То ясно показва, че в от-
говор на решението му да се смири му била дарена благодатна възможност да 
открие и приеме създадените от Църквата форми на израз на непостижимата 
дълбина на християнството. 

Толстой обаче не забелязал този дар. Помирението му с народната вяра не 
продължило дълго. Оттеглянето започнало поради невъзможността да приеме 
тайната на причастието, за което в Изповед Толстой говори все още с тъга и 
болка, за разлика от отмъстителната озлобеност във Възкресение. Към неспо-
собността да приеме тайнството на пресъществяването се добавя и протес-
тът срещу догмата за троичността, учението за богосиновството на Христос 
и възкресението на мъртвите. 

Уверен в правотата на своето разбиране за християнството, Толстой започнал 
да обяснява вярата на народа в неприемливите за разума догматически учения, 
от една страна, с неговата необразованост, а от друга – с църковните привич-
ки. Започнал да се съмнява въобще в наличието на истинска вяра у любимите 
му селяни. „Не, не мога. Тежко ми е да стоя между тях и да слушам как тупкат 
с пръсти по полушубките, когато се кръстят, а в същото време жени и мъже си 
шушукат за неща, които нямат никакво отношение към службата.”

Четейки тези редове, човек недоумява как художникът Толстой, надарен с из-
ключителна интуиция и така близък до народа, не е почувствал, че простодушно 
причастяващите се селяни все пак никога не са гледали на превръщането на 
виното в кръв като на някакъв химически процес1, че те винаги са знаели, че 
свещеникът им поднася в чашата вино, а не кръв; ако в нея би имало истинска 
кръв, обикновеният човек навярно би се изплашил и би помислил, че тук нещо не 
е наред, че дяволът се опитва да ни обърка. 

Струва ми се, че Толстой е можел да бъде по-снизходителен към селските раз-
говори в църквата. В края на краищата да попиташ съседа колко е взел за една 

1  В романа Възкресение Толстой описва литургията и пресъществяването на виното в кръв Христова по-ско-
ро като „химичен процес”, отколкото като тайнство. Б. пр.
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кола сено или колко яйца са снесли кокошките не е такъв непростим грях, за 
насъщния хляб не забравя и Господнята молитва. Простият руски народ гледа 
на църквата преди всичко като на дом Божи, в който влизаш, за да поговориш с 
Бога и да помълчиш с Него за всичко, с което е пълен животът. Простият човек 
не познава строгата последователност на службата и духовната връзка между 
отделните  части, но това не му пречи. За него е важно не толкова съдържа-
нието на богослужението, колкото самото пребиваване в храма. Неведнъж съм 
се убеждавал в това, разговаряйки с наши селяни и войници. 

В желанието си да оправдае научно своето разбиране за християнството, Тол-
стой отново започнал да чете. Изучавал с невероятна енергия Евангелието и 
Стария завет. Опреснил знанията си по гръцки език, научил с необикновена бър-
зина староеврейски и прочел цяла библиотека с богословски книги. Няма как да 
не се преклоним пред сериозността и нравственото вдъхновение на този труд, 
но не можем да пропуснем факта, че по отношение на теоретичните резултати 
той бил съвсем незначителен. Нито изучаването на догматическите трактати 
и мистичния опит, нито запознаването с историята на Църквата разколебали 
първоначалното убеждение на Толстой, че учението за триединния Бог е без-
смислено, че Христос не е Бог, а учител, че всеки човек може да намери в душа-
та си основите на Неговото учение и никакво откровение не е нужно. Толстой, 
разбира се, отхвърлял християнската вяра във възкресението на мъртвите, но 
въпреки това все пак не стигнал до изцяло опростенческо разбиране („от мене 
ще израсте репей”)2. Наред с вярата, че след като е живял в любов към другите 
хора, човек ще остане вечно жив в своите дела, той вярвал, че след смъртта 
всеки ще се слее с разлятата по света любов, която е Бог. На това твърдение 
противостоят предсмъртните му слова, записани от Александра Лвовна: „Бог 
не е любов”. Не се налага да избираме между тези противоречиви твърдения. 
За Толстой е характерно, че неговият Бог е едновременно любов и отрицание 
на любовта. 

Отношението на Толстой към Христос е безкрайно сложно. Не е нужно да си 
вярващ християнин, за да си дадеш сметка, че Толстой не е бил християнин. За 
да си изясним непреодолимата разлика между онези, за които Иисус Христос е 
само човек, нещо като еврейски Сократ, създал възвишено учение и умрял зара-
ди него, и християните, които изповядват Христос Богочовека, е напълно дос-
татъчно да направим психологически задълбочено описание и феноменологичен 
анализ на представителите и структурите на двете вярвания. 

Основателят на съвременната феноменология Едмунд Хусерл е дал много точно 
описание на същността и природата на ангелите въз основа на внимателно 
проучване на митовете за ангели и явяванията им на светци и праведници, като 
е оставил встрани въпроса за тяхното битие, тъй като това е въпрос на вя-
рата, а не на знанието. Аз познавам добре Хусерл и съм абсолютно убеден, че в 
реалното съществуване на ангели той никога не е вярвал.

2  „Из меня лопух расти будет”, реплика на нихилиста Евгений Базаров, герой от романа на Тургенев Бащи и 
деца. Б. пр.
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В продължителния процес на своето историческо формиране вярата в Хрис-
тос Богочовека е изработила твърде сложен и всеобхватен светоглед, неот-
делими от който са разбирането за Църквата като богочовешки организъм 
и за историята като богочовешки процес. Свързана с това е вярата, че Бог 
присъства във всичко, което твори човекът, и трезвото знание, че паднали-
ят човек непрестанно помрачава светлината както на личния си, така и на 
историческия живот с несъвършенството и дори греховността на своето 
творчество. С това се обяснява и враждебността на християнството към 
всеки утопизъм.

Благодарение на тази християнска истина е създадена цялата европейска кул-
тура. Благодарение на нея са построени древните манастири и средновековни-
те университети. Благодарение на нея са издигнати романските и готическите 
храмове. В продължение на столетия тя е изяснявала своето истинско съдържа-
ние в непрестанни догматични спорове, с което е породила и философията на 
по-късните векове. 

Без да е християнин, швейцарецът Якоб Буркхарт, който е един от най-голе-
мите историци на културата в по-ново време, показва убедително в своята 
история на Ренесанса огромната роля на Католическата църква за формиране-
то на духовна Европа и нейното влияние върху неевропейските култури. Да се 
отричат важността и обемът, висотата и дълбината на този духовен подвиг 
от научна гледна точка е недопустимо, както не бива да се отрича и това, че 
християнската култура е създадена не от вярата в Иисус без Христос, тоест в 
европейския Сократ, а от вярата в Богочовека Иисус Христос. Толстой отричал 
тази църковна вяра, а християнската култура смятал за лъжа и заблуда. Какво 
ни дава право да го причисляваме към християнските пророци и учители? От 
научна гледна точка това би трябвало да се разглежда като очевидна грешка на 
феноменологичния анализ на историята и нейната културно-философска оценка. 
Но въпреки това Толстой е бил и е причисляван към християните. Защо? На този 
въпрос ще се опитаме да отговорим по-нататък. 

Какво е попречило на Толстой да приеме в душата си Богочовека Христос? 
Причините са много. Бих искал да подчертая две от тях. Първата е свързана с 
душевното и духовно устройство на Толстой. Втората е в очевидното прене-
брежение на историческата църква към заповедите на Иисус Христос. 

Описвайки духовната структура на Толстой, Георгий Флоровски твърди, че той 
има темперамент на проповедник и моралист, но му липсва религиозен опит. 
Тази преценка ми се струва твърде строга. Мисля, че Толстой е имал свой соб-
ствен, макар и труден, но по своему дълбок религиозен опит, характерът на 
този опит обаче, от една страна аскетично-моралистичен (от ранна възраст 
Толстой си води дневник със своите прегрешения и спи на твърдия под, за да 
се пребори с греховните съблазни), а от друга – неперсоналистично-космически 
(желанието да потъне като капка в океана, да изгуби своята особеност и да се 
почувства като комара или елена, които живеят около него), не е спомогнал да 
се разкрие в душата му тази тайнствена възможност за творческо сливане с 
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ликовете на трансцендентния свят и с лика на Христос, която познават и за 
която свидетелстват всички християнски мистици. Толстой е имал религиозен 
опит, който обаче е бил лишен от мистична дълбочина.  

Втората причина, попречила му да повярва в църковния Христос, са тежките 
грехове на историческата Църква и християнските държави срещу справедли-
востта и човечността. Да не говорим за милосърдието и любовта към ближния. 
Достатъчно е да си спомним, че блажени Августин е защитавал телесното 
наказание за еретиците, а св. Тома от Аквино е оправдавал смъртното наказа-
ние в съдопроизводството на Инквизицията, осланяйки се на Посланието на ап. 
Павел до Тит, където е казано: „Страни от еретик, след като го посъветваш 
веднъж и дваж”3. Достатъчно е също да си спомним, че йосифляните изгарят 
немалко заволжски старци, а в епохата на хуманизма Калвин изгаря Сервет, кой-
то бил противник на учението за троичния Бог. Всичко това не би могло да не 
доведе до отчаяние праволинейното съзнание и грамадната будна съвест на Тол-
стой. Още повече че по негово време прокурор на Светия синод е Константин 
Победоносцев, който с реакционното си православие подготвя атеистичната 
революция. 

Струва ми се ненужно да защитавам историческата Църква, макар че напад-
ките на Толстой срещу нея са очевидно едностранчиви и поради това неспра-
ведливи. Въпреки своето ревниво богословско тесногръдие и реакционната си 
политика ненавистният на Толстой Синод е извършил наред със злото и много 
добро. По-важно от защитата на историческата Църква е пояснението, че като 
не вярвал в божествената природа на Христос, Толстой не можел да повярва и 
в Църквата като мистична реалност, като Тяло Христово, което не носи от-
говорност за греховете на папите, епископите и светейшите прокурори. Няма 
съмнение, че господстващото в света зло трябва да се обясни преди всичко с 
измяната на християнството, но няма съмнение и в това, че християнството 
може да се поправи и да преодолее своите грехове само в осъществяването на 
истинската Църква.   

Нито Арзамас, нито църковното сближаване с народа, нито изучаването на хрис-
тиянството – на неговото богословие и история – са дали някакъв резултат. И 
трите книги, написани от Толстой след Изповед, осъществяват всъщност пла-
новете на младия севастополски офицер: „Да основе нова религия, съответства-
ща на развитието на човечеството, религия Христова, но очистена от вярата 
в тайнството, практическа религия, която не обещава бъдещо блаженство, но 
дава блаженство на земята”.

Без да даде положителни резултати в религиозната сфера, напрегнатото и 
продължително изучаване на Евангелието довело Толстой до създаването на 
известното на всички социално-политическо учение. Той се връщал неведнъж 
към пета глава на Евангелието от Матея, стихове 38 и 39: „Слушали сте, че 
бе казано: „око за око, и зъб за зъб”. Аз пък ви казвам: да се не противите на 

3  Тит 3:10.
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злото”. Простият и точен смисъл на тези думи му се открил едва когато у 
него възникнало недоумението: „Как да приемем тази забрана на Христос да 
се съпротивляваме на злото за абсолютна истина и едновременно с това да 
се молим да има съдилища, наказания и войни, ако това е нужно за нашето 
благо”. Той признава, че в началото разбирал тези евангелски думи изключи-
телно като заповед да не се осъжда ближният, но съвсем не като „забрана 
на земските съдилища, углавните учреждения, всякакви сенати и департа-
менти”. Новото тълкувание довело Толстой до убеждението, че думите от 
Евангелието на Матея изискват преди всичко отказ от държавата, която 
управлява хората насилнически и против волята им ги хвърля в кървави войни 
едни срещу други.

Но как държавата е постигнала такава власт над хората, пита се Толстой. Тър-
сейки отговор на този въпрос, той разделя историята на два периода. Най-на-
пред по-силните хора заграбили властта със силата на меча, тоест под запла-
хата от смърт, а после със силата на парите, тоест под заплахата от глад. 
Създател на техниката за управление на хората с помощта на глада според 
Толстой е Йосиф Прекрасни. Като изтълкувал съня на фараона за седемте тлъс-
ти и седемте мършави крави, предсказвайки седем гладни години, този пръв 
спекулант започнал бързо да изкупува целия хляб, който можел да набави, с на-
мерението по-късно, в годините на глада, да получи за него сребро и скъпоценни 
предмети. Разбира се, среброто на египтяните в един момент се свършило и те 
започнали да карат на фараона добитъка си. Когато и добитъкът се свършил, 
гладуващите дошли при фараона и казали: „Нищо вече не ни остана за пред гос-
подаря ни, освен телата ни и земите ни”4. 

По този архаично-монументален начин Толстой описва раждането на капитализ-
ма, появата на спекулантите, преструващи се на филантропи, и пролетариите, 
които нямат какво да продадат освен работните си ръце. Такава е природата 
на държавата. С чий авторитет, пита по-нататък Толстой, е била оправдана 
тази престъпна природа? Следвайки периодизацията на историята на Огюст 
Конт, Толстой описва с присъщата си систематичност трите стадия на защи-
та на капитализма. Най-напред, през Средновековието, Църквата защитавала 
властта на богатите над бедните, като за тази цел било изработено специално 
учение: по Божията воля хората се отличават един от друг като слънцето от 
луната и звездите. На едни е дадена власт от Бога над всички останали, на 
други – над мнозина, на трети само над някои, а на останалите е заповядано да 
се подчиняват безропотно на властимащите. 

Тази богословска защита била сменена от държавно-философската концепция. 
Неин баща бил Макиавели, а завършителят  Хегел учел, че в историята всичко 
се твори от абсолютния дух, а не от хората, поради което и трябва да се приз-
нае за разумно всичко съществуващо. Няма място за протест на субективния 
дух, онеправданите трябва да се съгласят и да мълчат. 

4  Бит. 47:18.
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В началото на XVIII век се появила нова философска концепция, създадена под 
влияние на науката и преди всичко на естествените и технически науки. За 
социална основа на тази нова идеология Толстой счита „появилата се в Европа 
класа на богатите и свободни хора”, които служели вече не на Църквата, уче-
ща все пак криво-ляво народа на божествената истина, нито на държавата, 
която също се опитвала да защитава народа, а единствено на себе си: тук 
вече става дума за истински паразити, за сноби – поклонници на науката и 
изкуството. Тази характеристика на структурата на съвременното общест-
во и неговата привилегирована класа представлява най-своеобразната част 
от толстоевската социология. Въпреки нейната теоретична необснованост и 
нестабилност посветените  страници в социално-политическия трактат Но 
какво да правим? увличат с искреността, с която Толстой описва себе си като 
представител на класата от тунеядци и паразити, погубващи всяка правда и 
справедливост. 

На пръв поглед изглежда странно, че като изобличава новата класа, Толстой  
вменява вина не толкова за лесната печалба и поробването на безимотните и 
безправните, колкото за нейното високомерие, лъжекултурност и преди всичко 
лъженаучност. Толстой чувствал вина не толкова заради своето богатство и 
помешчически живот (всичко това той получил в наследство и дълго не се от-
казвал от него само заради семейството си, на самия него то било ненужно), 
колкото заради своето културно творчество, заради романите си, които спо-
ред него били съвършено ненужни на народа. Това чувство на вина пред народа 
стои в основата на неговата социална теория. Размишлявайки за икономичес-
ката, политическата и културната структура на съвременното общество, 
Толстой стигнал до заключението, че нейният основен грях е „разделението 
на труда между елементите на обществения организъм”, или казано по-прос-
то – специализацията на знанията и диференциацията на трудовите процеси. 

С тази съвременна структура според Толстой се обяснява фактът, че живе-
ещите от труда на народа учени, художници и писатели му се отплащат със 
съвършено ненужни неща. Те получават от народа топла квартира, храна, вода 
и месо, облекло и обувки, почистени от снега дворове, тоест всичко, без което 
не може да се живее, а му предлагат: катехизиса на Филарет и фотографии на 
разнии Лаври и Исакиевски катедрали за удовлетворяване на религиозните нуж-
ди; сборник от закони и касационни решения на разни департаменти и комисии 
за удовлетворяване на потребността от ред; спектрален анализ и въображаема 
геометрия5 за удовлетворяване на научния интерес. В сферата на изкуството 
нещата стоят не по-добре. Как удовлетворяваме ние художествените потреб-
ности на народа, пита Толстой и отговаря с негодувание: „Пушкин, Достоевски, 
Тургенев, Лев Толстой, картини от френските салони и от наши художници, 
изобразяващи голи жени, атлаз, сатен и кадифе, музиката на Вагнер и нашите 
музиканти – всичко това не струва и пет пари за народа”. Да вземеш от народа 
всичко необходимо за себе си и да му предложиш в отплата очевидно ненужното 
за него – това не е обмен, а измама.

5  През 1835 г. излиза Въображаема геометрия на руския математик Николай Лобачевски. Б. пр.
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Типичната за Толстой грешка в тези икономически размишления е необосновано-
то смесване на стопанския живот при капитализма с останалите в миналото 
форми на разменна търговия. Нацепи дърва, наточи вода, заколи прасето, а аз 
ще ти дам Ана Каренина, или ако искаш Възкресение. Но нещата не стоят така. 
Толстой дава на селянина за неговия труд не Ана Каренина, с която последният 
наистина няма какво да прави, а пари, с които може да си купи онова, от което 
се нуждае. Може, разбира се, да се твърди, че господарите в Русия са плащали 
на народа твърде малко за онова, което получавали от него, но това размишле-
ние няма никакво отношение към принципа на разделение на труда на сектори и 
професии. В Швеция, където от двайсет и пет години управляват социалдемо-
кратите, също има разделение на труда, но народът живее безгрижен и здрав 
буржоазен живот. Тази очевидно несъответстваща на действителността тол-
стоевска стилизация на нашия икономически живот се обяснява с дълбокия срам, 
който той изпитвал пред народа до края на дните си заради своя господарски 
безделнически живот. „Какво да правя?” – се пита той. И си отговаря: „Аз ям, го-
воря, слушам, ям, пиша, чета, отново говоря и слушам; ям и пак говоря и слушам, и 
така всеки ден, и нищо друго не правя и не умея да правя... А за да мога да правя 
това, от сутрин до вечер работят портиерът, мужикът, готвачката, готва-
чът, лакеят и кочияшът, перачката, без да споменавам труда на хората, които 
са нужни, за да могат тези кочияши, лакеи и прочее да боравят с оръдията и 
предметите, с които работят за мен. И ето аз, убогият човек, си въобразявам, 
че мога да помогна на същите тези хора, които ме хранят”.

Наред със съзнанието и чувството, че не би могъл да изкупи вината си пред 
народа, като се реваншира с материална подкрепа, че истинското изкупление 
изисква промяна на целия живот, сливане на неговите форми с формите на 
народния живот, у Толстой се проявява едно твърде специфично, близко до со-
циализма разбиране на капитализма. Като човек, който има своите духовни и 
битови корени в докапиталистическата епоха на руския живот, Толстой не може 
да приеме капиталистическата форма на икономика. Според него всяка банкно-
та, подписана от представителите на насилническата държавна власт, пред-
ставлява средство за ползване на потта и кръвта на лишения от права народ. 
От това разбиране на Толстой за природата на парите следва, че на никого не 
можеш да помогнеш с пари, защото фактът, че столевката минава от едни ръце 
в други, пък било то от ръцете на богаташа в ръцете на бедняка, не означава, 
че тя губи своя безнравствен характер. 

Това безсилие да се помогне с пари на нуждаещите се Толстой преживял болез-
нено по време на посещението си в Ляпинския нощен приют. Той отишъл при 
бедните, пияни, нещастни и разпътни бездомници с пари в джоба, мечтаейки да 
създаде общност от състоятелни хора, които да изплащат редовни помощи на 
тези нещастници, но постепенно разбрал, че по този начин не може да се помог-
не, че в чиито и ръце да се намират, парите са плод на насилието на богатите 
над бедните, на търтеите над трудещите се хора. Това чувство се превърнало 
в нравствен закон: слез от шията на трудовия човек, престани да се ползваш 
от неговия труд и от неговата кръв. Опомни се и започни да обезпечаваш живо-
та си със собствените си ръце и труд.
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Като осъзнал, че не може да промени външния свят със своите външни дела и 
постъпки, Толстой решил, че промяната към по-добро е възможна само по пътя 
на вътрешното усъвършенстване на всеки човек. 

Изпитание за правотата на тази нова теория и доказателство за нейната 
недостатъчност бил гладът през 1891 г. Още през лятото в Ясна поляна прис-
тигнал един познат помешчик на Толстой и започнал да го убеждава да помогне 
в борбата с нещастието. През септември се появил и Лесков със същата молба: 
да помогне със своето име и своето перо за спасяването на гладуващите. Тол-
стой не само отказал категорично, но по свидетелството на леля му, графиня 
Александра Андреевна, се противопоставил дори някак раздразнено на всички 
увещания, обяснявайки, че трябва да се покорим на Божията воля и че доброто 
дело се състои не в това да нахраниш гладуващите, а в това да обичаш еднакво 
и ситите, и гладните.

Слава Богу, все пак не понесъл своето доктринерство. Взел от София Андреевна 
500 рубли – по това време вече нямал собствени пари – и заминал с двете си 
дъщери при гладуващите в Рязанска губерния, където проявил огромна енергия и 
изключителна стопанска изобретателност. Върнал се обаче не утешен от фак-
та, че успял да помогне, а искрено угнетен от непоследователността на своето 
поведение и отказа си от своите морални принципи, поради което бил жестоко 
обвиняван от най-близките си последователи. Пред лицето на истинското стра-
дание Толстой не могъл да остане верен на себе си, което му причинило огромно 
нравствено терзание. 

Това трагично несъответствие между етиката или учението за доброто и 
възможността за неговото практическо осъществяване се повтаря у Толстой 
във всички области на културата. Истината е несъвместима с философията и 
науката, духовната красота е несъвместима с художественото творчество, до 
чието отрицание в крайна сметка стига той. Музиката, романите, стиховете, 
възпяващи любовта – всичко това се отхвърля като средство за разпалване на 
похотта. Под бичуващите удари на толстоевския морализъм попадат всички 
културни ценности. Ако Ницше проповядва преоценка на всички ценности, Тол-
стой проповядва тяхното обезценяване. Като творец Толстой е гений на худо-
жественото въплъщение, а като теоретик – зъл дух на развъплъщаването. Със 
своите безкрайни забрани – от благочестивото не се гневи до дребнавото не 
пуши – Толстой съблича от всички творения на човешкия дух тяхната преобра-
зена плът, оставяйки своя гол и безличен Бог да властва над душата на човека 
и над живота на целия свят.

В края на живота си Толстой започнал все по-често да се замисля за злощасти-
ето на своя път, все по-остро чувствал, че е стигнал до задънена улица и не 
вижда пътя, водещ към царството на християнската любов и мира, към които 
се стремял така горещо. Още преди да напише на 8 юни 1897 г. писмото си до 
София Андреевна с решението да замине, той отбелязва в дневника си: „Молих 
се Той да ме избави от този живот и отново се моля и крещя от болка. Изгубих 
се. Оплетох се. Не мога да се справя сам, ненавиждам себе си и живота си”. В 
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този вик има много повече религиозна дълбочина, отколкото в цялата християн-
ска философия на Толстой. С този вик са наситени последните месеци от живо-
та му и заминаването от Ясна поляна, така силно напомнящо бягство. Няма как 
подробно да се разкаже и да се опише това страшно заминаване, завършило със 
смъртта му в Астапово, не ни го позволяват неговият дълбок и интимен траги-
зъм. Във всеки случай, както пише Бунин, то не носи освобождение на Толстой. 
Тъкмо обратно, то е последното му закрепостяване, неразрешимо противоречие 
между неговото учение за правдата на живота и нежеланието на живота да се 
подчини на тази правда. 

Борбата между София Андреевна и Чертков, основана преди всичко на ревност, 
няма пряко отношение към учението на Толстой, но все пак не бива да пропуска-
ме факта, че ако ужасната лична неприязън на тези хора не се бе преплела с 
конфликта между абсолютно несъвместимите им разбирания за живота, тя не 
би придобила този странен израз, довел до жестокия съдебен спор за дневника 
и завещанието: в нея с пределна яснота се разкриват безпредметността и 
утопичността на социалната етика на Толстой и на неговото учение за непро-
тивене на злото. За да завещае своето състояние и доходите от книгите си, 
в това число и от бъдещите издания, все едно на кого – на София Андреевна 
или на Александра Лвовна, зад която стои Чертков – Толстой трябва да признае 
държавата, нейните закони, съдилища и пари, тоест всичко онова, което той 
отричал. Когато подписвал завещанието, казал: „Трудно ми е да направя това, а 
и не е нужно – да обезпечавам разпространението на моите мисли с помощта на 
някакви мерки. Ето, Христос, макар да е странно, че се сравнявам с Него, не се 
е грижил за това дали някой ще си присвои мислите му, а и сам не ги е записвал, 
изричал ги е смело и е отишъл на кръста заради тях. Но словата му не са се 
изгубили. А и не може словото да пропадне безследно, щом изразява истината 
и щом човекът, който го изрича, вярва дълбоко в неговата истинност. Всички 
тези външни мерки за подсигуряване са само от нашето неверие в това, което 
сме изрекли”. 

Въпреки това Толстой все пак подписал завещанието, при това в най-жес-
токата му форма по отношение на жена му и децата му, съгласно която 
всичките му произведения, дори написаните до 1881 г. и издадени от София 
Андреевна, минават под разпореждането на Александра Лвовна, което означа-
ва под разпореждането на Чертков. Така, основавайки се на отричаната от 
него държава, Толстой законно лишил семейството си и преди всичко своята 
съпруга и дългогодишна сътрудничка от плодовете на нейния самоотвержен 
и вдъхновен труд. Макар да считал частната собственост за зло и въпреки 
учението си, че на злото не трябва да се противим, Толстой се опрял на зли-
те държавни закони, за да лиши семейството си насила от принадлежащата 
му собственост. 

През последните му дни в Астапово около миротвореца и проповедника на любов-
та кипи непримирима битка между толстоевците, начело с Александра Лвовна 
и Чертков, и София Андреевна. Невъзможно е да се чете без сълзи как София 
Андреевна, подпирайки се на ръката на сина си, очаква пред къщата на начал-
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ника на гарата да я информират за здравословното състояние на мъжа  през 
малкото прозорче на портата, как я пускат при умиращия едва когато общу-
ването с него е вече невъзможно. В отговор на нейния шепот последвали само 
две дълбоки въздишки, след което всичко утихнало. Не допуснали при умиращия 
и стареца Варсонофий, игумен на Оптинската обител, където се отправил Тол-
стой веднага след като напуснал Ясна поляна, може би с тайната надежда за 
помирение с Църквата. 

Как да си обясним факта, че около смъртния одър на Толстой са се събрали тол-
кова много враждебни нему сили? Опитът да се отговори на този въпрос изисква 
да се върнем към разбирането на Толстой за християнството. 

За Толстой християнството е преди всичко учение, в основата на което лежат 
заповеди, дадени от Христос на Неговите ученици. Да бъдеш християнин озна-
чава да се придържаш към тези заповеди: да не се противиш на злото, да не се 
кълнеш, да не злорадстваш, да не осъждаш хората, да не признаваш съдилищата 
и пр. От такова разбиране на християнството, както виждаме, се раждат и 
всички непримирими противоречия между учението на Толстой и неговия живот. 
Този факт поставя въпроса правилно ли е разбирал Толстой християнството? 
Или е възможно по-дълбоко, във всеки случай различно разбиране на християн-
ството? 

Един от най-известните руски богослови, по-точно богословстващи философи, 
Хомяков, защитава тезата, че християнството въобще не е учение, а е духовно 
преживяване на истината за триединството, любовта и свободата, която се 
придобива в Църквата и на която единствено се крепи християнският живот. 
Правотата на подобно разбиране на християнството се потвърждава от разго-
вора на Христос с юдеите. Когато им казва: „Познайте истината и истината 
ще ви направи свободни”, Христос не излага някакво учение, нито „формулира” 
някакви закони. Истината, за която говори Христос, е Самият Той. „Да познаеш 
истината” означава, както казват мистиците, „да се облечеш в Христос”. „Аз 
съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във вас.”6 Ето този кръг е истината. 
Само при такова разбиране е възможно устройство на християнска икономика, 
политика и дори култура. 

Не бива да разбираме Христовите заповеди, изпълнението на които Толстой из-
исквал така строго преди всичко от самия себе си, като правила на поведение. 
Техният смисъл не е в постоянното им прилагане, а в съграждането на христи-
янина. Със своите заповеди, притчи и образи Евангелието дава отговор на въп-
роса какъв трябва да е християнинът през всички векове и у всички народи, но 
не отговаря на въпроса на Толстой: какво да правим сега, Господи? Недопустимо 
е да се прави изводът, че частната собственост, която западните отци счи-
тат за свещена, трябва да бъде премахната. Не бива да се осъжда безусловно 
и мечът, тъй като в Евангелието се казва: „Не мир дойдох да донеса, а меч”. Не 
може да се осъди изцяло властта, защото все пак ап. Павел казва: „Няма власт, 

6  Иоан. 14:20.
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която да не е от Бога”. На въпроса какво да се прави в този момент, в тази 
ситуация и при тези обстоятелства, отговор трябва да се търси не в евангел-
ския закон, където го е търсил Толстой, а в живото общуване с Христос, тоест 
в молитвата или в религиозната интуиция. 

Толстой казва, че понякога се молел по четири пъти на ден, обикновено прочи-
тал „Отче наш”, а понякога добавял и своя молитва. Въпросът за молитвата на 
Толстой е много сложен и не считам за допустимо да се задълбочавам в неговия 
анализ; ясно е само, че отговорът на своя основен въпрос: „какво да се прави?”, 
той търсел не в молитвата, а в законническо-моралистичното разбиране на 
Евангелието, в което – убеден съм – е трагедията на неговото религиозно съз-
нание. 

Но ако предположението ми е вярно, как да си обясним защо то е било някак иг-
норирано от всички, дори от православните мислители от началото на ХХ век. 
Препрочетох голям брой посмъртни статии и некролози, посветени на Толстой, 
и в нито един от текстовете не открих дори съмнение дали той е бил все пак 
християнин. Според Булгаков и Франк, според Струве, Гипиус и още много други 
той е бил християнин. В своя статия Булгаков изразява мисълта, че величието 
на Толстой се заключава преди всичко в това, че той се е отказал от култу-
рата заради религията, заради онова „едно е само потребно”7. Но нима е така? 
Нима Христос на Толстой – един от многото основатели на религии, философски 
школи, социални движения и секти – не е бил сам продукт на историческия про-
цес и поради това в края на краищата деец на културата в широкия смисъл на 
думата. Да се   отрича културата в името на Божия Син Иисус Христос, да се 
отричат кумирите в името на Бога, ако и да не е необходимо, е все пак донякъде 
разбираемо. Но какво означава да се отрече пълнотата на културата в името 
на един от многото  дейци? И защо този въпрос не се поставя? Него го няма 
и в статията на такъв дълбок религиозен мислител, какъвто е вече С. Булгаков 
по време на смъртта на Толстой. 

При вестта за смъртта на Толстой цяла Русия се преклонила пред него като 
пред изповедник и мъченик на християнството – и всичко това въпреки неговото 
изявление, че вярата в Христос като Син Божий е кощунство.  

Да се обяснява това отношение към Толстой с дълбочината на неговата жи-
тейска борба за своя Христос, с преклонението пред художествения му гений 
или с политическата омраза към управляващия Синода8, е, разбира се, незадово-
лително. Причината трябва да се търси по-дълбоко. Вече казах, че според мен 
отношението на Толстой към Христос е от самото начало по-дълбоко от него-
вото християнско учение. 

За допустимостта на подобна мисъл има много основания: твърдата вяра на 
Толстой в безусловната и абсолютна евангелската истина, отричането на 

7  Лук. 10:42.
8  Има се предвид оберпрокурорът на Светия синод Константин Победоносцев. Б.пр.
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смъртта като окончателен край на живота и големия брой изречения, пръсна-
ти в неговите писания и влизащи в разрез с разбирането му, че Иисус Христос 
е само човек. Сред тези изречения има и такива, в които звучи истинското 
християнство. Описвайки срещата си с Толстой през 1904 г., Зинаида Гипиус 
цитира следните думи: „Не знам нищо, но знам, че в последната минута ще 
кажа: в Твоите ръце предавам духа си! И нека Той направи с мен, каквото по-
иска. Да ме запази, да ме унищожи или да ме въздигне отново – това знае Той, 
не аз...”. В тези думи Толстой допуска личното възкресение, което преди това 
отричал. 

Много по-определено се изказва той за задгробния живот в разговорите си с A. 
Ф. Кони, за които последният разказва във втория том на своите мемоари По 
пътя на живота. Веднъж те разговаряли за индивидуалното задгробно същест-
вуване на душата. Кони разказал на повдигналия този въпрос Толстой за един 
свой приятел, който никак не се съмнявал в личното си задгробно съществу-
ване. На другата сутрин Толстой споделил с Кони, че много мислил за техния 
разговор и стигнал до заключението, че след смъртта ще има индивидуално 
съществуване, а не нирвана и не сливане със световната душа, както всъщност 
твърдял през целия си живот. Указание за подготвящия се прелом в душата на 
Толстой ни дава и писмото му до Фет: „Е, добре. Ние отхвърляме обредите. Но 
ето, умира скъп за нас човек. Какво, да извикаме кочияша и да му наредим да 
го отнесе някъде по-далеч? Не, това е невъзможно. Тук ще е необходим и розов 
ковчег, и тамян, и дори тържествен славянски език”. Разбира се, това е само 
естетическо доближаване до тайната на смъртта. Във всеки случай знамена-
телни са думите на родната му сестра Мария Николаевна: „Не мога да забравя 
с каква радост брат ми Лев съдейства за причастяването преди смъртта на 
нашия брат Сергей”.

Всичко това до известна степен обяснява факта, че щом напуснал Ясна поляна, 
Толстой се отправил веднага за Оптина пустиня. Бродил около манастира, оти-
шъл до скита, искал да влезе при стареца, но след като постоял известно време 
пред вратата, не посмял, нещо го спряло. Пристигайки в Шевардино, при своята 
сестра монахиня Мария, признал, че в Оптина му харесало много, че с радост 
би останал да живее там и би понесъл най-тежкото послушание, стига да не го 
карат да ходи на църква и да се кръсти. 

Всички тези моменти на доближаване на Толстой до християнството са, раз-
бира се, недостатъчни, за да го признаем за християнин. Подобно признание би 
било насилие над него и неуважение към страданието, което понесъл в стремежа 
си да разбере Евангелието. Но те са достатъчни, за да се почувства в каква 
степен християнството било все пак по-близко до него в сравнение с безкомпро-
мисния и самоуверен морализъм на толстоевците.

В Себепознание Бердяев изразява мисълта, че задачата на всеки човек е да раз-
крие заложената в него от Бог тайна, която заедно с това е укрита от него. 
Когато четем Толстой, чувстваме, че в неговата душа е скрита тайната на 
живото християнство, но той не само не успял да я разкрие, а направил много, 
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за да я скрие от себе си. В тази борба срещу заровената в душата му благо-
датна тайна и е трагедията на Толстой. Умирайки, той повтарял непрестанно: 
„Да търсиш, през цялото време да търсиш”. Иска ми се да вярвам, че подобно 
на Фауст, отивайки си от този свят, е чул хора на ангелите: „Който несломим 
се носи, вечно устремен, ах, него можем да спасим!”9.

Превод от руски: Димитрина Чернева

9  Фауст, изд. „Народна култура”, 1980, превод Кръстьо Станишев. Б. пр.
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Писателят, есеист и журналист Навид Кермани е роден през 
1967 г. в Зиген, Германия. Родителите му са имигранти от 
Иран. Той има иранско и германско гражданство. Баща му е ле-
кар, тримата му по-големи братя също. Още на 15 години Кер-
мани започва да сътрудничи на местната преса, по време на 
следването си пише в национални издания, а от 1996 до 2000 г. 
е автор на Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. Кермани следва 
ориенталистика, философия и театрознание в Кьолн, Кайро и 
Бон. Известен е като репортер от кризисни точки по света, 
през 2014 г. е пратеник на Шпигел в Ирак. Той живее заедно със 
съпругата си, която е ориенталист, и двете си дъщери в Кьолн. 
В научните си текстове Навид Кермани, който е мюсюлманин 
и хабилитиран ориенталист, разглежда Корана и ислямската мистика, а в романите си, 
последният от които е Голяма любов (2014 г.) – основните проблеми на човешкото съ-
ществуване. Романът му Твоето име е номиниран през 2011 г. за Германската литера-
турна награда, през 2012 г. Кермани получава наградата „Клайст”, а две години по-къс-
но – престижната литературна награда на името на Йозеф Брайтбах. През 2016 г. 
излезе книгата му с репортажи – свидетелства по европейския път на бежанците. През 
май 2014 г. Навид Кермани произнесе пред германския Бундестаг тържественото слово 
по случай 65-ата годишнина на конституцията.
През 2015 г. писателят получи Наградата за мир на германските книготърговци, която 
се връчва по време на Франкфуртския панаир на книгата в историческата църква Паулс-
кирхе. В мотивите си журито подчертава силната ангажираност на Кермани с достойн-
ството на отделния човек и уважението му към различните култури и религии. Награ-
дата за мир е една от най-значимите награди в Германия и носи премия от 25 000 евро. 
С нея от 1950 г. насам се удостояват личности от света на литературата, науката 
и изкуството със заслуги към мира. Публикуваме речта, произнесена от Навид Кермани 
при връчването на Наградата за мир на 18 октомври 2015 г. 

Навид Кермани 

ПРЕЗ	ГРАНИЦИТЕ	–	ЖАК	МУРАД	И	

ЛЮБОВТА	В	СИРИЯ

В същия ден, в който получих писмото за удостояването ми с Наградата за мир, 
в Сирия беше отвлечен Жак Мурад. Двама въоръжени мъже нахлули в манасти-
ра Мар Елиан1 в покрайнините на градчето Кариатейн и потърсили отец Жак. 
Намерили го в скромната приемна, която му служи едновременно за хол и спалня, 
сграбчили го и го отвели. На 21 май 2015 г. Жак Мурад е взет за заложник от 
т.нар. „Ислямска държава”.

Запознах се с отец Жак през есента на 2012 г., когато пътувах заради един 

1  Католическият манастир Мар Елиан в Ел Кариатейн в Сирия, недалеч от Хомс, е построен през V век. На 21 
август 2015 г. е унищожен от бойците на „Ислямска държава”. Б.р.
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репортаж из разтърсената от войната Сирия. Той се грижеше за католическа-
та общност на Кариатейн и същевременно беше монах от ордена на Мар Муза, 
основан в началото на 80-те години в един западнал раннохристиянски манас-
тир. Това е една особена, наистина уникална християнска общност, защото се е 
концентрирала върху общението с исляма и християнската любов към мюсюлма-
ните. Колкото съвестно монасите и монахините следват повелите и ритуалите 
на собствената си Католическа църква, толкова усърдно те се посвещават и 
на заниманията с исляма и взимат участие в мюсюлманските традиции, дори в 
рамазана. Това звучи налудничаво, да, дори безумно: християни, които по собст-
вените им думи са се влюбили в исляма. И въпреки това доскоро тази християн-
ско-мюсюлманска любов беше действителност в Сирия, а в сърцата на много си-
рийци тя все още продължава да бъде. Със собствените си ръце, с добротата в 
сърцата си и с молитвата в душите си монахините и монасите бяха превърнали 
Мар Муза в място, което ми напомняше утопия, а за тях самите бе равносилно 
на съдбовно помирение – не биха го нарекли предопределено, ала неизбежно по-
мирение: един каменен манастир от VII век насред унищожителната самота на 
сирийската планинска пустиня; манастир, посещаван от християни от цял свят, 
на чиято порта всекидневно похлопваха десетки и стотици арабски мюсюлмани, 
за да срещнат своите християнски братя и сестри, за да си поговорят с тях, 
да пеят, да мълчат, но също и да се помолят според ислямския ритуал в някой 
ъгъл на църквата, където няма изображения.

Малко преди да посетя отец Жак през 2012 г., основателят на общността, 
италианският йезуит Паоло Дал’Олио, беше прогонен от страната. Твърде сил-
но беше критикувал отец Паоло правителството на Асад, което отвърна на 
продължилите девет месеца мирни призиви на сирийския народ за свобода и 
демокрация първо с арести и мъчения, след това с тояги и автомати, а накрая 
с чудовищни кланета и дори с отровен газ. Всичко това удави страната в граж-
данска война. Ала отец Паоло се беше обявил и срещу ръководството на дейст-
ващите сирийски църкви, които мълчаха относно насилията на правителството. 
Напразно той бе търсил в Европа подкрепа за сирийското демократично движе-
ние, напразно бе призовавал Обединените нации да създадат зона, забранена за 
полети, или поне да изпратят наблюдатели. Напразно беше предупреждавал за 
войната между изповеданията, ако бъдат изоставени секуларно ориентираните 
и умерени групи, а отвън се подкрепят единствено джихадистите. Напразно бе 
опитвал да пробие стената на нашата апатия. През лятото на 2013 г. основа-
телят на общността на Мар Муза се бе върнал тайно в Сирия, за да се застъпи 
за няколко мюсюлмански приятели, попаднали в лапите на „Ислямска държава”, 
и сам беше отвлечен от „Ислямска държава”. От 28 юли 2013 г. насам няма и 
следа от отец Паоло Дал’Олио. 

Отец Жак, който оттогава сам носи отговорността за манастира Мар Елиан, 
е съвсем друг човек. Той не е благословен оратор, не е харизматик, не е тем-
пераментен италианец, а като много от сирийците, с които се запознах, горд, 
внимателен, изключително учтив мъж – доста едър, с широко лице, къса, още 
черна коса. Разбира се, не го опознах добре – участвах в богослужението, кое-
то – както във всички източни църкви – се състои предимно от омайващо кра-
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сиви напеви, и го наблюдавах как по време на общия обяд след това разговаря с 
вярващите и с местните първенци. Когато се сбогува с всички гости, той ме 
отведе за половин час в малката си стаичка и бутна един стол до леглото, на 
което сам приседна за интервюто.

Не само думите му ме изненадаха – как безстрашно критикуваше правителство-
то, как открито говореше за закостенялостта в собствената си християнска 
общност. Още по-дълбоко се запечата в мен осанката му – един тих, съвестен, 
вглъбен, даже аскетичен Божи служител – така го възприех тогава. Той, същи-
ят, обаче натоварен от Бог с пастирската грижа за потиснатите християни 
в Кариатейн и с водачеството на манастирската общност, изпълняваше тази 
обществена мисия с всички сили. Говореше тихо и съвсем бавно, очите му бяха 
затворени и сякаш умишлено забавяше пулса си, за да използва интервюто като 
отдих между две уморителни задължения. И в същото време говореше с така 
добре обмислени изречения, готови за публикуване, и във всичко, което казваше, 
имаше такава отчетливост и политическа острота, че аз постоянно питах 
дали не е прекалено опасно да го цитирам буквално. Тогава той отваряше топли-
те си тъмни очи и уморено кимаше – да, можел съм да отпечатам всичко, иначе 
не би го казал; светът трябвало да научи какво се случва в Сирия. Тази умора 
беше едно силно, може би най-силното ми впечатление от отец Жак – това беше 
умората на човек, който не само беше разбрал, но и беше приел, че отдих ще 
има евентуално едва в следващия живот; това беше умората на един лекар или 
пожарникар, който разпределя силите си, когато нуждата надделее над всичко 
останало. Отец Жак бе станал и лекар, и пожарникар, бидейки свещеник насред 
бушуващата война – не само за душите на изплашените, а също и за телата на 
нуждаещите се, които без значение от вярата си намираха в неговата църква 
храна, защита, подслон, топла дреха, но най-вече внимание и грижа. Общността 
на Мар Муза приютяваше и обгрижваше до последно стотици, ако не и хиляди 
бежанци, преобладаващо мюсюлмани. И не само това, отец Жак успя – поне за 
Кариатейн – да запази мира, включително и мира между изповеданията. Основ-
но на него, на тихия, вглъбен отец Жак, се дължи това, че отделните слоеве и 
групировки – някои близки до режима, други до опозицията – изведоха тежкото 
въоръжение извън градчето. И също така точно той, критично настроеният 
срещу Църквата свещеник, успя да задържи почти всички християни в своята 
общност. „Ние, християните, сме част от тази страна, независимо че фунда-
менталистите нито тук, нито в Европа искат да го чуят – ми каза отец Жак. – 
Арабската култура е нашата култура!” Някои от призивите на западни политици 
за приоритетен прием на арабски християни засядаха в гърлото му като буца. 
Същият този Запад, който пет пари не даваше за милионите сирийци, които без 
значение от вероизповеданието си мирно демонстрираха за демокрация и човеш-
ки права, същият този Запад, който унищожи Ирак и осигури на Асад отровния 
газ, същият този Запад, който е в съюз със Саудитска Арабия и по този начин се 
явява основен спонсор на джихадизма – точно същият Запад се е загрижил сега 
внезапно за арабските християни? Можел само да се изсмее на това, казваше 
отец Жак, без да трепне. И със затворени очи продължаваше: „С безотговорни-
те си изказвания тези политици подклаждат точно онзи конфесионализъм, който 
заплашва нас, християните”.
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Все по-голяма ставаше отговорността, която отец Жак носеше, както винаги 
без да се оплаква. Чуждестранните членове на общността трябваше да напус-
нат Сирия и намериха убежище в Северен Ирак. Останаха само седемте монахи-
ни и монаси, разпределени между Мар Муза и Мар Елиан. Фронтовете постоянно 
се меняха, така че в Кариатейн ту държавата беше на власт, ту опозиционни 
групировки. Монахините и монасите трябваше да се погаждат и с двете стра-
ни, а освен това да понасят, както всички останали жители, въздушните напа-
дения в моментите, когато градчето беше в ръцете на опозицията.

В това време обаче „Ислямска държава” нахлуваше все по-дълбоко в сърцето на 
Сирия. „Заплахата от „Ислямска държава”, тази секта от терористи, които съз-
дават един ужасяващ образ на исляма, застигна и нашите земи”, бе написал отец 
Жак до своя френска приятелка няколко дни преди да бъде отвлечен. И по-нататък: 
„Трудно е да се вземе решение какво е добре да направим. Трябва ли да напуснем 
домовете си? Това ни се струва тежко. Ужасно е да осъзнаем, че сме изоставени – 
изоставени най-вече от християнския свят, който е решил да запази дистанция, за 
да отдалечи опасността от себе си. За тях ние не означаваме нищо”.

Дори само в тези няколко реда от един сигурно набързо написан мейл правят 
впечатление две формулировки, характерни за отец Жак, които могат да се 
приемат и като мяра за интелектуалност. В първото изречение се казва: „За-
плахата от „Ислямска държава”, тази секта от терористи, които създават 
един ужасяващ образ на исляма...”. И другото изречение, отнасящо се до христи-
янския свят: „Ние не означаваме нищо за тях”. Той защитава чуждата общност 
и критикува собствената. Когато онази групировка, която твърди, че се осно-
вава на исляма и изпълнява законите на Корана, вече непосредствено и физичес-
ки представляваше заплаха за него и общността му, малко преди самият той 
да бъде отвлечен, отец Жак още веднъж наблегна на това, че тези терористи 
изопачават истинското лице на исляма. Аз бих противоречил на всеки мюсюлма-
нин, комуто по повод на „Ислямска държава” хрумне клишето, че насилието няма 
нищо общо с исляма. Но един християнин, един християнски свещеник, който 
може да очаква да бъде прогонен от друговерците, да бъде поруган, отвлечен и 
дори убит и въпреки това настоява да намери оправдание за тази вяра – този 
Божи служител демонстрира такова величие, каквото аз познавам единствено 
от житията на светците.

Човек като мен не може да защитава исляма по този начин. И не трябва. Лю-
бовта към своето – към собствената култура или собствената страна, както 
и към собствената личност, се изразява в самокритичността. Любовта към 
другото – към някой друг човек, друга култура и дори към друга религия, може 
да бъде много по-екзалтирана, може да бъде безрезервна. Правилно любовта към 
другото предпоставя любовта към своето. Но влюбен – като отец Паоло и отец 
Жак в исляма, влюбен можеш да бъдеш само в другия. Затова пък любовта към 
себе си – за да не изпадне в нарцисизъм, самохвалство, самовлюбеност – тряб-
ва да бъде питаща, съмняваща се, роптаеща. Колко е валидно това за исляма в 
днешно време! Мюсюлманин, който не роптае срещу него, който не се съмнява, 
не задава критични въпроси, той не обича исляма.
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Не са само кошмарните новини и още по-кошмарните картини от Сирия и Ирак, 
където Коранът бива издиган при всяка свинщина, а при всяко обезглавяване се 
вика: „Аллаху Акбар”2. И в много други, ако не и в повечето страни от мюсюл-
манския свят държавните власти, близките до държавата институции, училища-
та по теология или бунтовнически групировки се основават на исляма, когато 
потискат собствения си народ, отнемат правата на жените, преследват инако-
мислещите, инаковярващите, инакоживеещите, когато прогонват и изтребват. 
В името на исляма в Афганистан убиват жени с камъни, в Пакистан изтрепват 
цели класове ученици, в Нигерия поробват стотици млади момичета, в Либия 
обезглавяват християни, в Бангладеш разстрелват блогъри, в Сомалия хвърлят 
бомби по пазарите, в Мали убиват суфи и музиканти, в Саудитска Арабия разпъ-
ват на кръст критиците на режима, в Иран забраняват най-значимите произ-
ведения на съвременната литература, в Бахрейн потискат шиитите, в Йемен 
насъскват сунитите и шиитите едни срещу други.

Със сигурност по-голямата част от мюсюлманите отричат терора, насилието 
и потисничеството. Това не са просто празни думи, точно така съм го преживял 
по време на пътуванията си: онези, за които свободата не е нещо, разбиращо 
се от само себе си, я приемат като истинска, реална ценност. Всичките масо-
ви бунтове от последните години в ислямския свят бяха революции за демок-
рация и човешки права. И тук не става дума само за започнатите, пък дори и 
по-често неуспели революции в почти всички арабски държави, а също така и 
за протестните движения в Турция, Иран, Пакистан и не на последно място, за 
разбунтувалите се пред урните на последните президентски избори в Индоне-
зия. И потоците бежанци също показват ясно къде мнозинството мюсюлмани 
се надяват на по-добър живот от този в родината си – във всеки случай не в 
рамките на религиозна диктатура. И репортажите от Мосул и Рака, които дос-
тигат до нас, също не свидетелстват за въодушевление, а за паника и отчаяние 
сред населението. Всички значими авторитети в теологията от ислямския свят 
отхвърлиха претенцията на „Ислямска държава” да говори от името на исляма 
и се занимаха подробно с въпроса доколко нейните практики и идеология проти-
воречат на основните учения в ислямската теология. И да не забравяме, че на 
най-първа линия срещу „Ислямска държава” се борят самите мюсюлмани – кюрди, 
шиити, също и сунитски племена, както и членове на иракската армия. 

Всичко това трябва да се каже, ако човек не желае да се заблуждава, че ис-
лямистите и критиците на исляма имат едно и също предвид: че ислямът води 
война срещу Запада. По-скоро ислямът води война срещу себе си, с други думи 
ислямският свят е разтърсен от един сблъсък, чиито последици върху политиче-
ската и етническа картография се доближават до престъпленията на Първата 
световна война. Аз обикнах един мултиетнически, мултирелигиозен и мултикул-
турен Ориент, който съм изучавал с най-прекрасните му литературни постиже-
ния от Средновековието по време на дългите ми престои в Кайро и Бейрут, но 
и като дете през летните ваканции в Исфахан или като репортер в манастира 
Мар Муза. Обикнах този Ориент като една постоянно изложена на заплаха, в 

2  На арабски „Аллах е велик”.
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никакъв случай здрава, но изумително жива действителност. Този Ориент не 
ще продължи да съществува, както го няма отминалия свят, към който Стефан 
Цвайг се обръща с тъга и печал през 20-те години. 

Какво се случи? „Ислямска държава” не съществува от днес, нито от граж-
данските войни в Ирак и Сирия. Методите  може и да срещат отрицание, но 
нейната идеология е уахабизмът, който днес е проникнал до най-затънтените 
кътчета на ислямския свят и е станал привлекателен най-вече за младежите в 
Европа под формата на салафизъм. Ако човек е запознат с това, че учебниците 
и учебните планове в „Ислямска държава” до 95% се припокриват с тези в Сау-
дитска Арабия, тогава той е наясно също, че светът – не само в Сирия и Ирак, е 
разделен на забранено и разрешено, а хората на вярващи и невярващи. Спонсори-
рано със суми, достигащи милиарди, в джамиите, в книгите и през телевизията 
от десетилетия се формира едно мислене, което обявява всички друговерци без 
изключение за еретици, поругава ги, тероризира ги, обижда ги и ги презира. Кога-
то човек систематично, ден след ден, публично унижава други хора, – колко добре 
знаем това от нашата собствена немска история – то накрая се стига дотам, 
че животът им бива обявен за нищожен. Това, че такъв религиозен фашизъм 
изобщо стана възможно да бъде мислен, че „Ислямска държава” съумя да намери 
толкова бойци и още повече симпатизанти, че можа да сломи цели страни и да 
превземе милионни градове до голяма степен без съпротива, това не е началото, 
а междинната крайна точка на един дълъг упадък, един упадък също и най-вече 
на религиозната мисъл. 

Когато през 1988 г. започнах да следвам ориенталистика, моите теми бяха 
Коранът и поезията. Мисля, че всеки, който изучава тази специалност в класи-
ческия  вид, стига до онзи момент, в който става невъзможно да намери връз-
ката между миналото и настоящето. И тогава човек се обезнадеждава, става 
безнадеждно сантиментален. Разбира се, че миналото не е било само мирно и 
пъстро. Но като филолог аз се занимавах предимно с писанията на мистиците и 
философите, на риториците и теолозите. И аз – не, ние, студентите, можехме 
и продължаваме единствено да се удивляваме на оригиналността, на духовния 
размах, на естетическата сила, както и на величието на хуманността, които 
срещаме в духовността на Ибн Араби3, в поезията на Руми4, в историографията 
на Халдун5, в поетическата теология на Абдул Кахир ал Джурджани6, във фило-
софията на Авероес7, в пътеписите на Ибн Батута8. Същото срещаме и в При-
казки от 1001 нощ, които са светски, да, светски и еротични, а впрочем и феми-
нистки, а същевременно всяка тяхна страница е пропита от духа и стиховете 
на Корана. Това не са репортажи от пресата, не, социалната действителност 
в епохата на културен апогей е изглеждала – както всяка действителност – 

3  Арабски суфи мистик, философ и богослов (1165–1240). Б.р.
4  Персийски суфи мистик и велик поет (1207–1273).
5  Арабски учен, историк и политик, смятан за основоположник на социологията (1332–1406). 
6  Персийски учен, граматик, изучавал арабския език, теоретик на литературата, умрял през 1078. 
7  Арабски философ, лекар, юрист и математик (1126–1198). 
8  Марокански учен и пътешественик, в пътеписите му се съдържат важни сведения за страните, които е по-
сетил (1304–1377). 
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по-сива и насилническа. При все това някои от тези свидетелства дават поне 
бегла представа какво някога е било мислимо, а дори и естествено в рамките на 
исляма. В религиозната култура на модерния ислям няма и едно нещо, ама нито 
едно, което поне донякъде да наподобява, да е така обаятелно или с такава 
дълбочина като тези текстове, до които се докоснах по време на следването 
ми. И тук дори не споменавам за ислямската архитектура, ислямското изкуство, 
ислямската музикална традиция – те вече изобщо не съществуват.

Бих искал да подкрепя с доказателства загубата на творчество и свобода в 
моята собствена професионална област. Беше време, когато беше мислимо или 
дори се разбираше от само себе си, че Коранът е поетичен текст, който може 
да бъде разбран единствено със средствата и методите на поетологията, не 
по-различно от едно стихотворение. Беше мислимо или дори се разбираше от 
само себе си, че един теолог е същевременно и литературовед, и познавач на 
поезията, в много случаи даже и поет. В днешно време дори моят преподавател 
Наср Хамид Абу Заид9 беше обвинен в отстъпничество, прогонен от катедра-
та си и дори принуден да се разведе, защото разбирал изучаването на Корана 
като литературознание. Това означава, че в днешно време даже не може да се 
мисли за един подстъп към Корана, който тогава се смяташе за естествен и 
за който Наср Абу Заид съумя да привлече най-значимите учени на класическа-
та ислямска теология. Такъв подход към Корана, въпреки че е традиционният, 
бива преследван, наказван и заклеймяван. При това Коранът е текст, който не 
просто е в рими, ами борави с объркващи, многопластови, тайнствени картини, 
той не е книга, а е рецитация, партитура на песнопение, което докосва своите 
арабски слушатели с ритмиката, живописта на звука, с мелодиката си. Ислям-
ската теология не само обръща внимание на спецификите на Корана, а дори 
обявява красотата на езика за чудото, свидетелстващо исляма. Какво се случва 
обаче, когато се пренебрегне езиковата структура на текста, когато тя дори 
не бива разбирана по подобаващ начин или се игнорира – това днес се наблюдава 
навсякъде в ислямския свят. Коранът се принизява до настолно четиво, което 
може да бъде прегледано с търсачка за това или онова понятие. Езиковата мощ 
на Корана се превръща в политически динамит.

Често можем да прочетем, че ислямът трябва да мине през огъня на просве-
щението или че модерността трябва да се наложи над традицията. Но това 
може би e твърде опростено, като имаме предвид, че миналото на исляма е било 
толкова по-просвещенско, а традиционната словесност има по-модерно звучене 
от настоящия теологически дискурс. Гьоте и Пруст, Лесинг и Джойс в крайна 
сметка също не са страдали от умопомрачение, увличайки се по ислямската 
култура. Видели са в книгите и паметниците нещо, което ние, бидейки твърде 
често и брутално конфронтирани с настоящето на исляма, не можем вече така 
лесно да уловим. Може би проблемът на исляма е по-малко самата традиция, а в 
много по-голяма степен почти пълното прекъсване на традицията, загубата на 
културна памет, цивилизационната амнезия.

9  Египетски професор, тълкувател на Корана и литературовед, сред водещите либерални ислямски мислители 
(1943–2010). 
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Чрез колониализма и светските диктатури всички народи на Ориента са преми-
нали през брутална, наложена отгоре модернизация. Хиджабът – нека да илюс-
трираме с пример, не е бил изоставен постепенно от иранските жени – през 
1936 г. по заповед на шаха войниците насилствено са го сваляли от главите на 
жените по улиците. За разлика от Европа, където модерността, въпреки всички-
те  обрати и престъпления, се е преживяла като процес на еманципация, който 
се е осъществявал в продължение на десетилетия и столетия, в Близкия изток 
тя представлява насилствен акт. Там модерността не се е разбирала като 
свобода, а се е асоциирала с експлоатация и деспотизъм. Представете си ита-
лиански президент, който спира с колата си пред базиликата „Св. Петър” в Рим, 
качва се с мръсните си ботуши в олтара и удря папата с камшик през лицето – 
това може да ви даде приблизителна представа за случилото се през 1928 г., 
когато Реза Шах10 марширувал с ботушите си за езда из свещената гробница в 
Кум и на молбата на имама да си събуе обувките като всички вярващи отвърнал 
с удар с камшик през лицето му. Подобни събития и ключови моменти ще откри-
ете в много други страни от Близкия изток, които не са се разделяли бавно с 
миналото си, а са разрушавали това минало в опит да го заличат.

Бихме могли да предположим, че религиозните фундаменталисти, които взимат 
връх след провала на национализма навсякъде в ислямския свят, най-малкото ще 
ценят собствената си култура. А те всъщност вършеха точно обратното: ис-
кайки да се завърнат към някакво мнимо начало на началата, те не просто пре-
небрегваха традицията, а целенасочено се бореха срещу нея. Ние се учудваме 
на това как „Ислямска държава” унищожава светилища, просто защото не сме 
разбрали, че в Саудитска Арабия практически вече няма паметници от стари 
епохи. В Мека уахабитите са разрушили гробовете и джамиите на най-близки-
те сподвижници на пророка, дори са унищожили и родната къща на пророка. На 
мястото на историческата джамия на пророка в Медина беше построена съвър-
шено нова сграда, а там, където допреди няколко години се намираше къщата, 
в която е живял Мохамед с жена си Хадиджа, сега има обществена тоалетна.

Освен с Корана, по време на следването си аз се занимавах най-вече с ис-
лямската мистика, със суфизма. Мистика – това звучи някак маргинално, като 
езотерика, като някакъв вид алтернативна култура. По отношение на исляма 
е напълно погрешно да се мисли така. Някъде до началото на ХХ век суфизмът 
почти навсякъде в ислямския свят е представлявал основата на народното бла-
гочестие. В азиатския ислям това е така и до днес. Същевременно в апогея си 
ислямската култура, а най-вече поезията, изобразителните изкуства и архитек-
турата са били пропити от духа на мистиката. Като най-популярната форма на 
религиозност, суфизмът представлява етнически и естетически противовес на 
ортодоксалните учения. Като поставя на преден план най-вече милосърдието на 
Бога, занича зад всяка дума в Корана, постоянно търси красотата в религията, 
признава истината и в други форми на вярата и изрично приема от християн-
ството заповедта да се обича врагът, суфизмът пропива ислямските общества 

10  Реза Пахлави (1878–1944), офицер, военен комендант, по-късно министър на войната и премиер, а през 
1925 г. шах на Иран, започва да модернизира страната. 
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с ценности, истории и звучене, които не биха могли да се изведат просто от 
една буквална набожност. Суфизмът като живян ислям не обезсилва исляма на 
закона, а го допълва, прави го по-мек, по-амбивалентен, пропусклив, по-толеран-
тен във всекидневието, а заради музиката, танца и поезията и по-достижим за 
сетивата.

Почти нищо не е останало от това. Където и да са се установили ислямистите, 
като започнем още през XIX век в днешна Саудитска Арабия и стигнем до Мали 
в последно време, първата им работа е била да сложат край на суфи празнен-
ствата и да забранят мистичните текстове, да разрушат свещените гробове, 
да подстрижат дългите коси на суфи водачите или направо да ги убият. Но не 
само ислямистите действат така. И реформаторите, и религиозните просве-
тители от XIX и ранния XX век смятаха традициите и обичаите на „народния 
ислям” за изостанали и остарели. Не те се заеха сериозно със суфи текстове-
те, а западните учени ориенталисти като носителката на Наградата за мир от 
1995 г. Анемари Шимел11, която издаде ръкописите и така ги спаси от унищожа-
ване. Дори и днес малцина мюсюлмански интелектуалци все още се занимават 
с богатството на собствената си традиция. Разрушените, презрени, зарити с 
боклук стари градове със занемарени руини на древни паметници точно толкова 
добре символизират упадъка на ислямския свят, колкото и най-големият мол на 
света, построен в Мека, точно до Кааба. Това трябва да се осъзнае, то може 
дори и на снимка да се види: същинската светиня за исляма, тази така семпла и 
прелестна сграда, в която самият пророк се е молил, днес буквално е засенчена 
от Gucci и Apple. Може би е трябвало вместо да следваме исляма на големите 
си мислители, по-скоро да послушаме своите баби.

Със сигурност в някои страни вече са започнали да реставрират къщи и джа-
мии, но трябваше първо да дойдат западните изкуствоведи и такива като мен, 
повлияни от Запада мюсюлмани, които да могат да разпознаят ценността на 
традицията. И за съжаление ние дойдохме цял век по-късно – след като сградите 
бяха западнали, строителните техники забравени и книгите изличени от памет-
та. И все пак ние вярвахме, че имаме време да проучим всичко из основи. Меж-
дувременно като читател се чувствам сякаш съм археолог във военен регион, 
който прибързано и не винаги добре обмислено събира останките, за да могат 
идните поколения да ги разглеждат поне в музея. Разбира се, че мюсюлманските 
страни и днес създават превъзходни произведения, както може да се наблюдава 
на биеналета, филмови фестивали или както се вижда на тазгодишния Панаир на 
книгата (във Франкфурт, б. пр.). Но тази култура няма вече почти нищо общо с 
исляма. Вече не съществува ислямска култура или поне не такава на ниво. Това, 
което сега ни затрупва, са руините на гигантско духовно разрушение.

Има ли надежда? До последното дихание има надежда, ни учи отец Паоло, ос-
нователят на общината Мар Муза. Надеждата е основният мотив в неговите 
текстове. В деня след отвличането на неговия ученик и заместник в църквата 

11  Известна германска ориенталистка, изследователка на ислямския мистицизъм, преводачка на източна 
поезия (1922–2003). 
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в Кариетейн се стичаха, без да са канени, върволици мюсюлмани и се молеха за 
своя отец Жак. И това трябва да ни дава надежда, че любовта преминава отвъд 
границите на религиите, етносите и културите. Шокът, който пораждат но-
вините и кадрите с „Ислямска държава”, е огромен и той предизвиква ответна 
реакция. Най-сетне и вътре в ислямската ортодоксалност се формира съпро-
тива срещу насилието в името на религията. И ето че вече наблюдаваме, може 
би по-малко в ядрото на ислямския свят, а повече по периферията му, в Азия, в 
Южна Африка, в Иран, Турция и не на последно място, при мюсюлманите на Запад, 
как се заражда едно ново религиозно мислене. И Европа след двете световни 
войни се създаде наново. Може би предвид лекомислието, недооценяването и от-
критото пренебрежение, което не само нашите политици, не – което ние като 
общество от няколко години насам проявяваме към европейския проект за един-
ство, към политически най-ценното, което този континент някога е създал – би 
трябвало на това място да спомена колко често по време на пътуванията ми са 
ме заговаряли за Европа като модел, дори като утопия. Който е забравил защо 
е необходима Европа, трябва само да се вгледа в изпосталелите, изтощени и 
наплашени лица на бежанците, които са оставили всичко зад гърба си, напуснали 
са, рискували са живота си заради онзи обет, който Европа все още представ-
лява.

Това ме връща към втората формулировка на отец Жак, която ме впечатли, към 
изречението му за християнския свят: „За тях ние не означаваме нищо”. Като 
мюсюлманин не е моя работа да обвинявам християните за това, че не само не 
се грижат за сирийския и иракския народ, а дори не се интересуват от свои-
те братя във вярата. И въпреки всичко моя работа е, мисля си често, когато 
усещам липсата на интерес в обществото ни към онази почти апокалиптична 
катастрофа в онзи Изток, който ние се опитваме да задържим далеч от нас 
с помощта на телени огради, военни кораби, образи на врагове и извръщане на 
духовния ни взор. Само три часа със самолет от Франкфурт ни делят от мес-
тата, където цели етнически групи са избити и прогонени, където девойки са 
заробвани и много от най-значимите паметници на човечеството са взривени 
във въздуха, където загиват култури, а заедно с културите и едно прастаро 
етническо, религиозно и езиково разнообразие, което, за разлика от Европа, 
малко или повече, се е съхранило до XXI век – ние се обединяваме и изправяме 
едва тогава, когато една от бомбите на тази война уцели нас самите, както 
на 7 и 8 януари в Париж, или когато хората, бягащи от тази война, потропат 
на нашите врати. 

Добре е, че нашите общества, за разлика от времето след 11 септември, от-
кликнаха на терора, противопоставяйки му нашата свобода. Окриляващо е да 
се види колко много хора в Европа и най-вече в Германия се застъпват за бе-
жанците. Ала този протест и тази солидарност твърде често остават непо-
литически. Ние не водим широк обществен дебат за причините за терора и за 
бежанския поток и даже доколко нашата политика е допринесла за катастро-
фата, случваща се точно пред границите ни. Ние не си задаваме въпроса защо 
точно Саудитска Арабия е най-близкият ни партньор в Близкия изток. Ние не сме 
се поучили от грешките си, щом постиламе червен килим пред диктатор като 
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генерал Сиси12. И не сме си взели урок, щом от ужасяващите войни в Ирак или 
Либия си вадим заключение, че е по-добре при масов геноцид да стоим настрана. 
Не ни хрумва нищо, с което да предотвратим изтреблението, което от четири 
години сирийският режим упражнява над собствения си народ. И точно по същия 
начин сме се примирили със съществуването на един нов религиозен фашизъм, 
чиято държавна територия е приблизително с размерите на Великобритания и 
се простира от границите на Иран почти до Средиземно море. Не че има лесни 
отговори на това как милионен град като Мосул би могъл да бъде освободен, 
но ние дори въпроса не си задаваме достатъчно сериозно. Организация като 
„Ислямска държава” с близо 30 000 бойци не е непобедима за световната общ-
ност – не трябва да бъде непобедима. „Днес те са при нас”, казваше католи-
ческият епископ на Мосул Бутрос Моше, докато молеше Запада и световните 
сили да помогнат за изгонването на ИД от Ирак. „Днес те са при нас. Утре ще 
бъдат при вас.”

Не искам да си представям какво още трябва да се случи, за да видим колко е 
прав епископът на Мосул. Тъй като част от пропагандната логика на „Ислям-
ска държава” се състои точно в това, с образите си да разпалва все по-голям 
ужас, за да проникне в съзнанието ни. Когато престанахме да се вълнуваме за 
отделни заложници християни, които се молеха със Светата броеница, преди да 
бъдат обезглавени, „Ислямска държава” започна да реже главите на цели групи 
християни. Когато премахнахме обезглавяванията от екраните си, ИД унищожи 
статуите от Националния музей в Мосул. Когато свикнахме с разтрошените 
фигури, ИД започна да изравнява със земята цели антични градове като Ниневия 
и Нимрод. Когато спряхме да се занимаваме с прогонването на йезидите13, за 
кратко ни разтърсиха новините за масовите изнасилвания. Когато повярвахме, 
че ужасът владее само Ирак и Сирия, до нас достигнаха снъфвидеа14 от Либия 
и Египет. Когато привикнахме с обезглавяванията и разпъванията на кръст, 
започнаха първо да обезглавяват жертвите и след това да ги разпъват, както 
напоследък в Либия. Не взривяват Палмира наведнъж, а постепенно, постройка 
след постройка, в разстояние на седмици, за да го превръщат всеки път в но-
вина. Това няма да спре. ИД ще увеличава степента и броя на ужасите, докато 
ние в нашето европейско всекидневие видим, чуем и усетим, че този ужас няма 
да спре от само себе си. Париж ще бъде само началото и Лион няма да остане 
последното място на обезглавяване. И колкото по-дълго чакаме, толкова по-мал-
ко възможности ще ни остават. С други думи, вече е твърде късно.

Има ли право един носител на Наградата за мир да отправя призив за война? Аз 
не призовавам към война. Аз само посочвам, че в момента се води война и че ние 
като непосредствени съседи сме длъжни да заемем позиция, може би дори воен-
на, но при всички положения много по-решителна от досегашната – на нивото на 
дипломацията и гражданското общество. Защото на тази война вече не може 

12  Президент на Египет от юни 2014 г. Б.р.
13  Йезиди – религиозно малцинство от кюрдската група, първоначално населявало Северен Ирак, Северна 
Сирия и Югоизточна Турция. Б.р. 
14  Видеа със зверски убийства пред камерата. Б.пр.
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да бъде сложен край в Ирак или в Сирия. Тя може да се прекрати единствено от 
силите, които седят зад враждуващите армии и военните формирования, Иран, 
Турция, страните от Персийския залив, Русия и Запада. И едва когато нашите 
общества вече не могат да издържат това умопомрачение, едва тогава пра-
вителствата ще се раздвижат. Вероятно всяко нещо, което правим, ще бъде 
погрешно, но най-голямата грешка, която можем да направим, е да продължаваме 
да не правим нищо или толкова малко срещу масовите убийства пред прага на 
нашия европейски дом, извършвани от „Ислямска държава” и режима на Асад.

„Току-що се връщам от Алепо – продължава отец Жак по-нататък в имейла, 
който е писал няколко дни преди отвличането си на 21 май. – Този град, който е 
заспал на реката на гордостта, разположен в сърцето на Ориента. Сега този 
град напомня на жена, разядена от рак. Всички бягат от там, най-вече клетите 
християни. При това зверствата не засягат единствено християните, а целия 
сирийски народ. Нашето предназначение е трудно изпълнимо, особено откакто 
изчезна отец Паоло, учителят и основателят на диалога в XXI век. В тези дни 
ние живеем този диалог като едно общностно, общо страдание. Тъжни сме 
в този несправедлив свят, който носи част от отговорността за жертвите 
на войната, този свят на еврото и долара, който го е грижа единствено за 
собственото му благополучие и вижда само собствената си сигурност, докато 
останалият свят умира от глад, болести и във войни. Изглежда, че единствена-
та му цел е да се намират области, където да се водят войни и да се развива 
все повече търговията с оръжия и самолети. Какво е оправданието на тези 
правителства, които биха могли да спрат зверствата, но не предприемат нищо, 
нищичко. Аз се безпокоя не за моята вяра, безпокоя се за света. Въпросът, който 
си поставяме, е следният: „Имаме ли право да живеем или не?”. Отговор вече 
има, защото тази война дава ясен отговор, ясен като слънчевата светлина. 
Истинският диалог, който днес живеем, е диалогът на милосърдието. Смелост, 
мила моя, с теб съм и те прегръщам силно, Жак.”

Два месеца след отвличането на отец Жак, на 28 юли 2015 г., „Ислямска държа-
ва” завзе малкото градче Кариатейн. Повечето жители успяха в последния мо-
мент да избягат, но ИД взе в плен 200 души християни. Месец по-късно, на 21 ав-
густ, манастирът Мар Елиан беше сринат с багери. На снимките, които ИД качи 
в интернет, се вижда, че не е останал нито един връз друг от 1800-годишните 
камъни. Още две седмици по-късно на страницата на ИД в интернет се появиха 
снимки, които показват християните от Кариатейн на първите редици в някаква 
училищна аула или зала, всичките избръснати гола глава, някои само кожа и кос-
ти, с празни погледи, белязани от пленничеството. И отец Жак се разпознава на 
снимките – в цивилни дрехи, също така обръснат и изпосталял, с явна покруса в 
погледа. Държи ръката си пред устата, сякаш не иска да повярва на това, което 
вижда. На подиума в залата седи широкоплещест униформен мъж с дълга брада, 
който подписва договор. Това е т.нар. пакт зимма15, според който християните 
стават подвластни на мюсюлманите. Нямат право да строят църкви и манас-

15  Зимма – статут на хората под покровителство, немюсюлмани. Пактът зимма урежда взаимоотношенията с 
немюсюлманите. Б.р.
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тири, нямат право също да носят със себе си библии. Свещениците не могат да 
носят одеждите си. Мюсюлманите не бива да чуват молитви на християни, да 
четат техните писания и да пристъпват в църквите им. Християните нямат 
право да носят оръжие и трябва безпрекословно да изпълняват нарежданията 
на „Ислямска държава”. Те са длъжни да се подчиняват, да понасят всякакви не-
справедливости безропотно и да плащат поголовен данък – джизие, за да имат 
право да останат живи. На човек му призлява, като чете този договор. Той 
разделя Божиите създания съвсем открито на хора от първа и втора класа и не 
оставя капка съмнение, че има хора и от третата класа, чийто живот е още 
по-незначителен.

Спокоен, ала напълно покрусен, безпомощен е погледът, с който отец Жак ни гле-
да от снимката, държейки ръката си пред устата. Собственото си мъченичес-
тво той беше очаквал. Но това, че общината му ще попадне в плен, че децата, 
които е кръстил, влюбените, които е венчал, възрастните, на които е обещал 
последно причастие, това трябва да го е подлудило. Дори за спокоен и вътрешно 
толкова силен, богоотдаден човек като отец Жак това трябва да е влудяващо. 
В крайна сметка нали тези пленени хора бяха останали заради него в Кариатейн, 
вместо да избягат като толкова много други християни. Отец Жак ще си помис-
ли, че вината е негова. Но Бог, аз знам, че Бог ще отреди друго за него.

Има ли надежда? Да, има надежда, винаги има надежда. Вече бях написал речта 
си, когато преди пет дни, във вторник, ме застигна новината: отец Жак е сво-
боден. Жители на градчето Кариатейн му помогнали да избяга от килията си, 
преоблекли го и с помощта на бедуини го извели от региона на „Ислямска дър-
жава”. Междувременно той се завърна при братята и сестрите от общността 
на Мар Муза. Явно мнозина са участвали в освобождаването му – всички те мю-
сюлмани, и всеки е рискувал живота си за един християнски свещеник. Любовта 
е преминала отвъд границите на религиите, етносите и културите. И макар да 
е прекрасна, да е чудо в прекия смисъл на думата тази новина, надделява грижа-
та, която изгаря отец Жак. Та нали след неговото освобождаване животът на 
двеста други християни от Кариатейн е изложен на още по-голяма опасност. А 
и от неговия учител, отец Паоло, основателя на християнската общност, която 
обича исляма, все още няма никаква следа. Надежда има до последното дихание.

Един носител на Наградата за мир не трябва да призовава към война. Но може да 
призове към молитва. Уважаеми дами и господа, бих искал да ви помоля за нещо 
необичайно – макар че в църква не е чак толкова необичайно. Бих искал да ви 
помоля в края на речта ми да не ръкопляскате, а да се помолите за отец Паоло 
и за тези двеста пленени християни от Кариатейн, за децата, които отец Жак 
е кръстил, за влюбените, които е венчал, за възрастните, на които е обещал 
последно причастие. И ако не сте религиозни, то тогава бъдете със своите 
пожелания при отвлечените и при отец Жак, който се бори със себе си, защото 
единствен той се е освободил. Какво друго са молитвите, ако не желания, от-
правени към Бог? Аз вярвам в пожеланията и в това, че със или без Бог те имат 
въздействие в нашия свят. Без пожелания човечеството нямаше да положи ка-
мък връз камък от онези, които през войните така лекомислено се разрушават. 
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И така, уважаеми дами и господа, помолете се за Жак Мурад, молете се за Паоло 
Дал’Олио, молете се за християните от Кариатейн, молете се или пожелайте 
освобождаването на всички пленници и свободата на Сирия и Ирак. Най-хубаво 
ще е, ако се изправите, за да можем да издигнем образа на нашето единство в 
отговор на видеата с убийства.

Благодаря ви. 

Превод от немски Люба Пиперова-Карабаджакова
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СПОМЕН	ЗА	МИЛОСЪРДИЕ

Състраданието е най-главният  
и може би единственият закон на битието 

на цялото човечество.

Ф. М. Достоевски, Идиот

Не е вярно, че изначално човешката природа 
е добра, но е развратена от последвалата 
корупция. Вярно е обратното: изначално тя 

е чудовищна, но податлива на подобряване и 
облагородяване.

Карл Шпителер, Политически хроники

Две са изходните фундаментални предпоставки, от които философи и етици, 
теолози и писатели са тръгвали да изследват многоликите превъплъщения на 
морала. Първата гласи, че по своята същностна, по своята изначална природа 
човек е добър и благороден, но цивилизацията го е развратила и ожесточила, 
втората, защитена и от по-горе цитирания поет и нобелист Шпителер, я от-
рича с твърдението, че същият човек е по предопределеност зъл и варварин, 
докато цивилизацията го е култивирала и облагородила. Трудно ми е да преценя 
доколко всяка от двете изходни тези е вярна и доколко – невярна, не бих рискувал 
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дори с предположението, че историческата истина лежи нейде по средата меж-
ду двете противопоставени концепции, защото те са толкова несъвместими, 
така взаимно отричащи се, изключващи се взаимно, че среда между тях няма. И 
в защита, и в опровержение на всяка от тях има предостатъчно исторически и 
актуални аргументи, не са малко онези древни и нови мислители, които с мъчи-
телни усилия търсят път в тази непроходима като джунгла материя, насочвайки 
се посменно ту към едната, ту към другата постановка. Лично аз клоня, въпреки 
всички колебания и резерви, към тезата на Шпителер, подкрепен блестящо от 
Алън Чарлз Крос във Възможно ли е преодоляването на социализма: „Тиранията и 
злоупотребата с власт са характерни за човека. Обратно – ограничаването на 
властта и признаването на правата на личността изискват историческо обяс-
нение. Не робството трябва да озадачава – по-скоро победата на разбирането 
за личната автономност, свободата и доброволният труд изискват историчес-
ко обяснение”. Което явно още не са получили. 

Преди стотина години един блестящ анализатор на темата и съвременник на 
Шпителер увери, че ако успеете да влезете в килията на един безскрупулен 
убиец и му свирите денонощно на пиано, вие ще изтръгнете от него всички 
грехове, възвисявайки по този начин и него, и себе си. Но дори магията на тоно-
вете да свърши работа, какво следва от тази победа над злото? Значи ли това, 
че като безспорно духовно постижение на цивилизацията музикалната класика 
е надделяла над изначалната престъпна природа на престъпника, смазала я е 
чрез мелодичните си звуци, победила я е чрез благородството си? Или това 
значи тъкмо обратното: че пианото нищо ново не е привнесло отвън, а само е 
пробудило, само е възродило за нов живот похитената от времето, но все пак 
мъждукаща нейде в дебрите на всяка, и на най-загрубялата, душа чиста и свята 
изначална природа на човека, която, веднъж реанимирана чрез изкуството, ще 
се справи по естествен път със злодейските наноси и препратки на цивилиза-
цията? Или, казано по-просто и ясно, дали музиката е инжектирала в душата на 
престъпника едно качествено ново нравствено съзнание, или престъпната душа 
го е съдържала потенциално, а музиката само го е съживила и мобилизирала 
за бой със злото? Споменатият анализатор не поставя този решаващ въпрос, 
чийто отговор би могла да бъде с еднакво основание всяка от двете противо-
поставени концепции. При цялата тази амбивалентност, която не е чужда и на 
моя светоглед, едно е като че ли сигурно: в общочовешки мащаби глобалното 
съотношение между доброто и злото си е останало, общо взето, непроменено 
от най-дълбока древност до ден днешен. Изхождайки от моя биографичен и от 
моя литературен опит (при което имам предвид по-скоро опита си на читател, 
отколкото на автор), стигам до нерадостния извод, че независимо от всички 
колективни и всички индивидуални изстъпления и подвизи през вековете и хилядо-
летията на цялата човешка история, погледнато глобално, количеството добро 
и количеството зло на тази древна и нова земя винаги са били, общо взето, едни 
и същи – само конкретните исторически и биографични ситуации са разпреде-
ляли и преразпределяли тези количества в различни пропорции между личности и 
народи, между държави, религиозни общности, класи, раси и политически лагери. 
При което с времето науката за морала непрекъснато се е обогатявала чрез 
приноса на литератори, философи и моралисти от най-разнородни течения и 
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школи, както и на религиозните доктрини – и преди всичко на християнството, 
което изгражда моралните фундаменти на нашата цивилизация, регламентира 
социалните поведенчески модели както на материалисти, така и на идеалисти. 

Дотук добре, но от тук нататък тръгва цяла верига тровещи недоразумения. 
Те започват с един неминуем въпрос: след като теориите за морала са става-
ли с времето все по-съвършени, защо това съвършенство не е прекрачило и в 
практиката, а си е оставало заключено между кориците на академичните томо-
ве, романите и стихосбирките, в университетските аудитории, в катедрали и 
църкви и по театралните сцени, т.е. заедно с идеите за междучовешките отно-
шения защо не са ставали по-съвършени, защо не са еволюирали респективно и 
самите междучовешки отношения? И след като познанието за нравствеността 
не ни прави по-нравствени така, както познаването на законите на храносмила-
нето не ни помага да храносмиламе по-качествено, каква е стойността и какъв 
е смисълът на подобно импотентно познание? Не е ли моралът имунизиран сре-
щу присъдите на разума? И след като през епохите етичните категории са се 
съхранили непокътнати като природните бедствия и природните благодеяния, 
след като издевателства и добротворства, социални бедствия, войни и прими-
рия, чумни епидемии, диктатури и утопии, нравоучения и идеологии, еволюции и 
революции, Бог и природа не са съумели да коригират глобалното съотношение 
между доброто и злото, да направят злото по-малко зло, а доброто – по-ефек-
тивно, не са ли и настоящите размисли непотребни? Не съм марксист и социа-
лен революционер, за да тръгна да променям света – на мене цял един земен жи-
вот няма да ми стигне само за да го проумея. При което за мене няма съмнение, 
че проумяването е първата стъпка към промяната, че мисленето е и правене, че 
осъзнаване значи не пасивно съзерцаване, а намеса, оперативно, конкретно, це-
ленасочено действие и въздействие. Под целенасочено аз разбирам насочено от 
човека към съчовека – състраданието, съизживяването, споделянето на болката 
е най-сигурният, ако не и единственият сигурен белег на очовечаването, на 
духовната ни еволюция. Неслучайно острият поглед на един от най-значимите 
европейски философи на отминалия век забеляза, че „във всеки език има дума за 
съ-страдаване, но не и за съ-радване”. Както не е случайно и обстоятелство-
то, че всички значими монотеистични и политеистични религии изхождат от 
състраданието и водят към състраданието. При което е без значение дали ще 
наречете това състрадание като индусите вишва прем, като будистите каруна 
или като нас, православните и неправославни християни, любов към ближния – то 
има едно и също екзистенциално съдържание и един и същ духовен смисъл, носи 
едно и също послание: съпричастие към чуждата болка, изживяване на чуждото 
вълнение като собствено.

Смея да твърдя, че това уникално, достъпно само на човешкия род изживяване 
е постижение не на природата, а на цивилизацията. Питайки се дали и доколко 
е възможно преодоляването на социализма, Алън Чарлз Крос констатира, че не 
омразата към различието, не тиранията, не злоупотребата с власт изискват 
историческо обяснение – всичко това е присъщо на човешката природа. Да-
леч по-трудно обясними, за сметка на това, са толерантността, доброволното 
ограничение на властта, респектът пред правата и автономността на съчо-
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века, демократичността. Всички тези добродетели според Крос са култивирани 
в хода на социалната еволюция, извоювани са от цивилизацията в хилядолетен 
двубой с природата.   

Не ще и дума, че миналият век ще остане запечатан в безстрастните страници 
на историята с банкрута (първо морален, а после и физически) на демокрацията 
пред кафявата и пред червената чума, което ще рече капитулация на доброто 
пред злото. (Казвайки казаното, съзнавам неравнопоставеността на фронтове-
те: докато нацизмът и комунизмът са абсолютното зло, демокрацията не се 
радва на такава категоричност в добротата си – тя е само относителното 
добро. Но засега ще оставим този съществен детайл настрана.) Години наред 
европейската демократична общност, която имаше военния потенциал да сма-
же националсоциализма още в зародиш, с лакейска готовност пожертва морала 
в полза на егоцентризма си, наблюдавайки безучастно как нацизмът плячкосва 
държава след държава, разпарчетосвайки и опустошавайки Стария континент. 
Същата готовност да пожертва морала Свободният свят декларира и пред 
милитаризма на Сталин – както преди, така и след Втората световна война, 
предоставяйки цели беззащитни народи, между които и нашия, в демоничната 
власт на съветската империя. Тъкмо сговорчивостта между великите сили, тък-
мо тайният съюз между дребнобуржоазните еснафи на Запада и властолюбивите 
фанатици на Изтока положи основите на цинизма и безправието през следво-
енния период в цялата съветска империя, стегнала в обръча си и отечеството 
ни. „От една и съща плодородна почва израстват и плевелът, и цветето, но 
тъкмо плевелът надделява” – установи Фридрих фон Боденщед. А времето на 
Фон Боденщед бе истинска идилия, сравнено с последвалите времена на повсе-
местен терор. Доколкото както в личната, и в обществената съдба доброто 
и злото вървят неотлъчно ръка за ръка, демоните на нацизма и сталинизма 
бяха придружени от доблестта и саможертвата на неподкупни граждани като 
Карл фон Осиецки и Александър Солженицин. Окрилен от патетични идеологии 
и подхранван от постиженията на научно-техническата революция, буренът на 
злото опаса цяла Европа, докато, скътано в следствените килии на Гестапо и 
в изтребителните лагери на реалния социализъм, цветето на доброто вехнеше 
и съхнеше. И това разпределение на моралните стойности стана, разбира се, в 
името на доброто и красивото, на новия ред и светлото комунистическо бъде-
ще. Чиито изстъпления така обезобразиха и озвериха човека, че доброто като 
че ли бе изтръгнато от реалните междучовешки отношения, превърнато бе от 
битие във фетиш, завинаги бе запряно между кориците на класиката – едно едва 
ли не илюзорно, едно недостъпно за живия съчовек и изчерпващо се със светлите 
образи на Дон Кихот и Хамлет, на княз Мишкин и Альоша Карамазов добро. При 
това изчерпващо се и изчерпало се така радикално, така изцяло, че някои мис-
лители на нова Европа оспориха вродената у човека доброта, обявявайки я за 
плод на русоистки разсъждения. От другата страна на барикадата бе заела по-
зиция тезата, че както твърдеше един знаменит литературен герой, „лоши хора 
всъщност изобщо няма, понеже никой не може да желае злото – има само хора, 
отклонили се от пътя”. Когато обаче тези отклонения от пътя на доброто и 
красивото в посока към злото и грозното станат повсеместни, време е здра-
вомислещият човек да се запита доколко те са отклонения и доколко – правило.   
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Ако дръзвам да добавя и скромните си лични впечатления към тази необятна 
тема, то е само защото вярвам, че и съдбата на моето доскоро разкъсано 
от класово-партийната врагомания семейство е една от многобройните илюс-
трации на класово-партийните превъплъщения на доброто и злото, летопис и 
на родния вандализъм, и на международната търпимост към него. Всъщност 
аз вече съм разказал частично това – и документално, и полудокументално, в 
редица есета и ще ми се да вярвам, като литературен сюжет в романите си 
Междинно кацане, Синеокият слепец, Генезис II, Белият слон и Опит за екстаз. 
Но тези феномени така са се сраснали с мисълта и плътта ми, че никога няма 
да се превърнат за мене в минало – съветът на Александър Геров да живеем, 
забравяйки, мене нещо не ме лови. Ако отново се връщам към темата, то е, 
защото и след най-изчерпателните и добросъвестни разбори все нещо е оста-
нало недоосмислено, недоизказано, недоразбрано и от мене самия. Пък и вечно 
будният страх, че не намерим ли куража и силите за една безпощадно честна 
конфронтация с вездесъщото зло на онези времена, те могат да се превърнат 
от наше минало в наше бъдеще, мира не ми дава. Най-краткият и сигурен път 
да възкресим идеологизирания цинизъм на партийната грижа за човека, е да го 
погребем, преди да сме го умъртвили, преди да сме го разнищили дума по дума, 
преди да сме произнесли убедително суровите обществени, нравствени и – къ-
дето и когато е нужно – юридически присъди. Не амбицията преждевременно да 
забравим, не стремежът да наркотизираме гражданските си възприятия с опиу-
ма на демокрацията – единствено и само безусловната конфронтация с чуждите 
издевателства над нас, с филистерския манталитет на техните западни кръ-
водарители и със собственото ни гражданско малодушие е в състояние, ако не 
да ни имунизира доживотно срещу демоните и бесовете на добронамерените ни 
палачи, то поне временно да ни предпази от тяхното възраждане. Няма по-опас-
на илюзия от илюзията за безвъзвратността на онази патологична и изродена 
до неузнаваемост действителност, която днес заклеймяваме с лицемерието, 
с което довчера превъзнасяхме. Така че считам настоящите непретенциозни 
размисли за необходими не само като моя лична психотерапия (доколкото всяко 
споделяне съдържа и терапевтичен ефект), а и като опит за себеразбиране и 
разбиране на света, за вникване в онази зла и мътна обществена ситуация, 
която не съумяхме своевременно да разпознаем и преценим подобаващо, именно 
защото бяхме от главата до петите потопени в нея.

Нейде през началото на 70-те в младия ми живот настъпи състояние на пълна 
неопределеност. Не бях в затвора, но и на свобода не бях, а явно и в лудницата 
все още не ми беше мястото. Безпътието бе така осезаемо, че и самоубий-
ствени мисли спохождаха съзнанието ми сегиз-тогиз. Като последна алтерна-
тива имаше обаче, макар и вън от закона, и един друг път – най-рискованият, но 
и най чаровният – и аз поех по него. Не доброволно, разбира се, а наложително – 
като единствен изход за оцеляване. 

Всичко започна с това, че без време влязох в полемика с Народната власт. Още 
в зората на комунизма Остап Бендер заяви, че между него и съветската власт 
е настъпило противоречие, което той формулира така: „Съветската власт ис-
каше аз да строя социализъм, а аз не исках да строя социализъм”. И аз като 
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Бендер не исках да строя социализъм, но за разлика от Бендер, аз влязох и в 
словоборство с господстващата марксистко-ленинска идеология. При което аз 
водех полемиката с перо и слово, а Народната власт я водеше чрез наказателния 
кодекс. Когато, осъзнал обречеността, в която ме хвърли това неравностойно 
съотношение на силите и оръжията, след многобройни арести и разпити от 
Държавна сигурност, след едно разжалване в казармата, след две изключвания 
от Университета и последвалото въдворяване на местожителство, дегазиран 
като поданика на Нейно Величество нидерландската кралица Йост Ферверда, 
през август 1972 г. напуснах най-добрия от световете, съседи и колеги по-скоро 
съчувстваха на останалите в родния ми град Силистра близки. Е, и укори имаше 
кое-що, но те бяха колкото предпазливи и редки, толкова и благи. И адресирани 
главно до мен, до несговорчивостта, до твърдоглавието и безкомпромисността 
ми. Донякъде основателно – трябва да го призная. Защото и в навечерието на 
бягството си аз действително все още имах възможността да се споразумея 
някак си с Народната република, да си стиснем ръцете и да постигнем с общи 
усилия някакъв патов изход от двубоя, но подобна спогодба не ми беше по сър-
це – не обичам да осреднявам нещата. Още в първа младост повярвах на един 
мъдър писател, че здравият живот би заболял тежко, ако негова цел би била 
средата между две крайности. Осредни ли човек конфликта, в който е влязъл, 
себе си осреднява. И колкото по-екзистенциален, колкото по-съществен е кон-
фликтът му, толкова по-екзистенциално и по-съществено, толкова по-пагубно 
психологически и морално е и постигнатото осредняване. А разногласието ми 
с Народната власт не бе случайно – от съществено по-съществено бе: в него 
бяха поставени на карта основните, водещите ценности в живота ми. Всъщ-
ност цел на Народната власт бе именно да ме осредни чрез Народната милиция. 
Да тръгна да се себеосреднявам, щеше да рече сам да помогна на палачите си 
да постигнат по мирен начин онази си цел, която за цели семестри не успяха 
да постигнат чрез терора си. А това на морална капитулация, на истинско ду-
ховно себепогубване приличаше. Тъкмо решимостта да се себесъхраня и тъкмо 
страхът да не се себепогубя ме безпокоеше и тъкмо това ми безпокойство ме 
прогони през девет земи в десетата. Другата причина да се превърна от патри-
от в безродственик бе обстоятелството, че не успях, не намерих начин и сили 
да отнеса любимата си максима, че „човек не е просто и само добър, а е винаги 
добър” към капитан Таню Танев от ДС, към майор Нешев от етапното на Лъвов 
мост, към полковник Славов, към куката Тодор Ников и към всички останали бой-
ци от Тихия фронт – поне в моментите, в които с наслада издевателстваха над 
мен, те не ми изглеждаха добри. Колкото и да се взирах, не откривах доброто у 
тях – или е било в духа на службата им дълбоко законспирирано зад външното им 
насилие, или не ми е достигала християнщина, талантът на Достоевски не ми е 
достигал в драматичното ми търсене. Така с общите агентурни усилия на Со-
фия и Силистра Мечът и щитът на Партията ръководителка ме превърна чрез 
издевателствата си в онова, което тя най-яростно ненавиждаше: в политически 
емигрант. Всъщност, бягайки на Запад, аз само замених една емиграция – вът-
решната – с друга – външната. И в първия, и във втория случай режимът сам 
произвеждаше онази класово-партийна омраза, от която се хранеше, сам пораж-
даше феномените, срещу които воюваше. По стечение на, казано на марксически 
език, конкретните нужди на конкретния исторически момент аз се превърнах 
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без време в такъв феномен. През първите десетина месеца изгнание дългого-
дишният авторитет на родителите ми като местни партийни функционери, 
миналото им на политзатворници и настоящето им на активни борци връзваше 
кое-що яките ръце на локалните добруджански гаулайтери. Когато обаче година 
по-късно започнах работа като редовен извънщатен сътрудник на българската 
редакция на „Дойче Веле” в Кьолн и по вълните на Радио Германия към родните 
простори литнаха първите ми есета, Партията ръководителка реши, че чашата 
на търпението е преляла и вече и Господ не можеше да опази близките ми от 
неутолимия класово-партиен хъс за мъст. Изпоуволниха ги начаса от работа, 
отнеха им скоропостижно всички титли и привилегии, с които Народната (раз-
бирай: антинародна) власт така щедро ги бе дарила през последните трийсети-
на години, оставиха ги на хляб и вода. Арести, задържания, разпити и обиски по 
всяко време на денонощието разкъсаха и деня, и съня на цялото ми семейство, 
клеветнически отечественофронтовски кампании ги провъзгласиха за нечестни 
граждани и безсъвестни родители. Уволнен от работа, брат ми е заставен да се 
разписва два пъти дневно – сутрин и вечер – в присъствената книга на Окръж-
но управление на МВР, за да декларира чрез подписа си, че не е напущал града; 
натискът върху родителите ми да се откажат публично, със съдействието на 
правдолюбивата социалистическа журналистика, от мене расте ден след ден. 
Вбесени от неотстъпчивостта на мама и тате, от несъстоятелността им 
да пожертват родителския си инстинкт в името на светлото комунистическо 
бъдеще, местните деспоти и техните телохранители организират в Силистра 
задочен наказателен процес срещу блудния им син. Когато, отново вслушвайки 
се в майчинството си, а не в конкретните нужди на конкретния исторически 
момент, мама меко, но недвусмислено отклонява предложението на Щита и меча 
на партията да се яви като прокурорски свидетел срещу мене на процеса, върху 
главата  се стоварват (физически се стоварват – не метафорично) тежките 
юмруци на пристигналия специално за целта от Русе полковник Христо Коцев. 
Пък като погледне човек, марксистко-ленинската педагогика на полковник Коцев 
е била съвсем, съвсем излишна – и без свидетелските показания на мама Си-
листренският окръжен съд ме осъди под председателството на съдия Неделчев и 
в името на народа на десет години лишаване от свобода. Някъде бях изчислил по 
колко излъчени по вълните на западните радиостанции есета се падат на годи-
на затвор и останах много горд от високата оценка, която социалистическото 
правосъдие даде на текстовете ми. Непосредствени съветници на съдия Недел-
чев, или по-скоро негови надзорници, които присъстват физически на процеса, са 
ентусиазираните организатори и реализатори на класово-партийната операция 
по вкарване на семейство Бочеви в правия път: първият секретар на ОК на БКП 
Георги Кардашев, началникът на ОУ на МВР полковник Руси Славов и началникът 
на Държавна сигурност в Силистра Йовко Маринов. Днес (текстът е писан в 
средата на 90-те) всички те са си живи и здрави и се топят в носталгичен 
копнеж по добрите стари времена. Макар че и в новите съвсем не се чувстват 
зле: като еднолични собственици на доходоносни фирмички и предприятийца те 
работят с познатата преданост за благото на нацията, крепейки и укрепвай-
ки по новите (вече не идейни, а търговски) фронтове изобилието от духовни и 
материални блага, с което партийната грижа за човека така великодушно ги 
възнагради за дългогодишната им преданост и вярна служба на народа. Ако ня-
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кой реши, че в цивилизованите страни човек се замогва със знание и умение, а в 
недотам цивилизованите – като бие старици, ще се окаже прав. Все пак, без да 
страдам от локален патриотизъм, трябва да зачета и моралните добродетели 
на родния си град: в цяла Силистра така и не се намери доблестен служител на 
Държавна сигурност да пребие мама, та се наложи да командироват за целта 
бияч с полковнишки пагони на раменете чак от Русе. 

Неведнъж съм се питал защо високопоставените палачи на семейството ми 
(пък и на цялата нация) трябваше да полагат толкова неимоверни (и в крайна 
сметка напразни) усилия, за да изправят и мама в съдебната зала като проку-
рорски свидетел срещу сина . Защо наистина, след като и ножът бе у тях, и 
хлябът бе у тях – те можеха да ме осъдят и без едничък свидетел, и без съдия, 
и без съд дори. А отговорът бил толкова прост: присъствието на мама не им 
е било необходимо юридически, но явно им е било необходимо психологически – 
друго обяснение просто няма. Пълноценни тези хора могат да се почувстват 
не като обичат ближния, а като издевателстват над съчовеците си. Но както 
палачите от Държавна сигурност изпитваха психологическата потребност да 
изправят в съдебната зала мама като прокурорски свидетел срещу мен, така и 
мама изпитваше психологическата потребност да не се огъне пред насилието 
им. И го стори. Всеки с вътрешните си потребности, значи, но безсилието на 
доброто надмогна всесилието на злото. Случи се немислимото: без дитирамби 
и фанфари, непретенциозно, тихо и кротко тази възрастна, дребна, болнава и 
немощна женица надви чрез непреклонността си всемогъщата тоталитарна 
държава. Която загуби двубоя не само морално, а и физически – държавното на-
силие така и не успя да докара мама в съда. Това разпределение на моралните 
сили и физическото безсилие е велика, Христова тема, достойна за перото и на 
Толстой, и на Достоевски дори. 

Гаврата с близките ми несъмнено щеше да продължи още дълги години, ако тру-
паният с времето в скверната ми душа гняв един внезапен ден не експлодира 
и аз тръгнах да търся справедливост на международното поприще. Вече се бях 
разделил с Радио Германия и работех като програмен редактор в Радио „Свободна 
Европа”. Запретнах ръкави и най-съвестно започнах да изследвам ден след ден 
българските вестници и списания, които редовно получавах служебно и които 
партийнополитическите учебни години на родна земя ме бяха отучили да чета. 
По страниците на българския печат ежедневно издирвах имената на известни за-
падни политици, профсъюзни дейци, писатели и интелектуалци, които поддържаха 
официални и неофициални контакти с НР България. Онзи, който още си спомня 
(а как да го забрави човек!) реалния социализъм, знае с каква показна щедрост 
канеха родните институции най-видните западняци на кьорсофра по луксозните 
ведомствени резиденции и почивни станции, за да купуват така тяхното бла-
горазположение към компрометираната си политическа кауза. Най-честните и 
безкомпромисни представители на Свободния свят отхвърляха подобни покани, 
заявявайки, че те предпочитат да общуват с представителите на един народ, 
а не с неговите самозвани палачи. Онези, които приемаха поканата за танц, 
бих разделил на две групи: конформисти и гювечари – от една страна – и наивни 
левичари и социални романтици – от друга. Първите не ме интересуваха нито 
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като хора, нито като граждани – надеждата ми бе във втората група, групата 
на наивните социални мечтатели, която, за мое щастие, се оказа и най-много-
бройна. В калабалъка обаче бе трудно да различиш едните от другите. Ето защо 
аз реших да се обърна към всички. Набавих си, значи, един от първите персонални 
компютри, появили се на (западно)германския пазар, програмирах в неговата ус-
лужлива и безпогрешна памет едно стандартно писмо на пет езика и разпратих 
петнайсетина хиляди копия по петте континента. В тях разказах като поета 
комунист с думи прости за пламналата семейна драма, която, ако международна-
та общественост не се намеси своевременно, заплашва да се превърне във фи-
зическа саморазправа на социалистическия хуманизъм с членовете на семейство 
Бочеви. Отговори на посланията си получих всякакви: и примиренчески (такъв е 
животът), и лицемерно, и искрено ангажирани. Най-отблъскващи бяха онези от 
тях, които оправдаваха родния терор с принципа на ненамеса във вътрешните 
работи: всяка страна си има, видите ли, свои нрави и закони, които трябва да 
бъдат респектирани. Като четях и препрочитах тези жалки извинения, чиято на-
глост авторите им дори не осъзнаваха напълно, изведнъж се сетих, че с подобна 
логика години наред бяха извинявани издевателствата и на сталинизма, и на на-
цизма. По същата логика на път към новите земи цивилизацията ни не би тряб-
вало да обезпокоява навремето и людоедите в Новите земи – и те си имат свои 
племенни обичаи и ритуали. Аз обаче застанах и останах от другата страна на 
барикадата. И до ден днешен двайсетина обемисти папки съхраняват в дома ми 
тези свидетелства за доблестта и безчестието на епохата. Така или иначе до 
Държавния съвет, до Славянския комитет (впоследствие Комитет на живеещи-
те в чужбина българи), до Министерския съвет, Министерството на външните 
работи, ЦК, Политбюро и лично до Тодор Живков потеглиха от съседни и далеч-
ни страни стотици протестиращи и увещаващи писма. Цялото ми семейство 
дължи дълбока благодарност на хора като бившия говорител на социалдемокра-
тическата фракция в датския парламент Лассе Будц, на президента на Швей-
царската социалистическа партия Хелмут Хубахер, на канадския учен и носител 
на Нобелова награда проф. д-р Герхард Херцберг, на депутата от Австрийската 
народна партия д-р Фридрих Кьониг, на австрийския драматург Петер Турини, на 
австрийския министър на вътрешните работи и председател на Австро-българ-
ското дружество Карл Блеха, на заместник-председателя на дружеството проф. 
д-р Руперт Цимерман, на Йожен Йонеско, на американския поет Уилям Мередит, 
на държавници от първата фаланга като Хелмут Кол, Андреас Папандреу, Фран-
соа Митеран и много, много други. Техните неуморни постъпки пред българските 
власти бяха години наред единствената – колкото несигурна, толкова и скъпо-
ценна – защита за близките ми от идеологизирания садизъм на челния отряд на 
работническата класа и всепризнат ръководител на българския народ. За куража 
и последователността, с които бранеха потъпканите човешки права на семейст-
вото ми, рискувайки лицеприятните си отношения с официална България и често 
влизайки в конфликт със собствените си партии и институции, моите близки и 
аз ще им бъдем признателни цял един живот. И след това. Тези благородни люде 
се превърнаха в жива илюстрация на тезата на Роберт Музил, че „истински мъ-
жествената душа винаги е готова да помогне, а е готова да помогне, понеже е 
мъжествена”. Особено място в този доблестен списък заема святото име на 
Греъм Грийн, познат дотогава на българския читател като литературен и поли-
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тически противник преди всичко на десни латиноамерикански режими и военни 
хунти. След като многократно апелира към Тодор Живков, неговия идеен оръжено-
сец Любомир Левчев и председателя на Славянския комитет Павел Матев и след 
като Левчев и Матев многократно се опитваха да шикалкавят и да го успиват, 
под заглавие „Българско коравосърдечие” световноизвестният писател не се по-
колеба да изнесе случая на страниците на меродавния британски ежедневник 
„Индипендънт” – стъпка, която реши въпроса в полза на общочовешкия срещу 
класово-партийния хуманизъм. Сега нека всеки сам решава според гражданското 
си и морално кредо кой е виновен, че отечеството любезно по такъв безславен 
начин попадна за пръв и последен път в речника на великия британски писател. 

Подобен безкомпромисен начин на реагиране бе обаче по-скоро изключение. По 
правило западните интелектуалци предпочитаха или да лавират между морални-
те и политически фронтове, или открито да се солидаризират не с жертвите, 
а с палачите на България. С марксистко-ленинска непоколебимост ляво настро-
ената западна интелигенция бе готова да пожертва някоя-друга незначителна 
и дребна човешка съдба в името на великите епохални цели, наречени социа-
лен прогрес, дружба между народите и мирно съвместно съществуване. Ако 
цитирам в този порядък името на любимеца на организираните ежегодно от 
СБП международни писателски срещи, западногерманския писател Ервин Фишер 
(всъщност Фишер бе абониран за тях), то е само защото неговата позиция и 
начинът, по който е аргументирана тя, са типични за хилядите отговори, които 
получих на отправения към интелигенцията на Свободния свят вик за помощ. В 
писмо от 4 март 1981 г. Ервин Фишер дава израз на възмущението си от моя 
реакционен мироглед: „… Вие забравяте, че моята родина, Федерална република 
Германия, поддържа с Народна република България, в която аз имам честта да се 
наслаждавам на престижа на ценен писател, официални политически, стопански 
и културни връзки. Отхвърлям решително начина, по който Вие дискредитирате 
тези връзки, окачествявайки ги като политическа реклама”. След което г-н Фи-
шер тръгна да защитава доброто име на българския консул в Мюнхен, за когото 
аз му бях писал, че дори да не е сам варварин, той е представител на варвари. 
Едва ли има по-неспасяема морална деградация от тая една личност (и особено 
един писател) да тръгне да превръща абстрактни обществено-политически по-
нятия в еталон за лична нравственост. Ако една демократична държава е реши-
ла поради бакалския манталитет на собствените си гласоподаватели и поради 
редица други прагматични съображения да признае официално палачите на една 
нация за нейни законни представители, от това обстоятелство съвсем не след-
ва, че подобна позиция е нравствено допустима и за един граждански ангажиран 
писател. Тъкмо в този смисъл в Балада за лиричния вълк цитираният по-горе 
Карл Шпителер пише, че предпоставка за творчество е добронамереността 
и сърдечността на твореца. Без етичност на автора няма изкуство. Задача 
на интелектуалеца е не безкритично да имплантира в личната си ценностна 
скала понятията и критериите на едно държавно тяло, а да противопостави на 
политическите и административни структури собствена, независима морална 
алтернатива. Подобно на великите сили обаче, ляво настроените западни инте-
лектуалци често-често крепяха и укрепваха мира и дружбата между народите 
не в противодействие на, а в единодействие с угнетителите на тези народи. 
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Вероятно за да не взриви световния мир, а барабар с него и отрадните перспек-
тиви за доходоносните си търговийки с Народната република, Робърт Максуел 
пък само шепнешком се солидаризира морално с мен, без ни най-малко да разхлаб-
ва показната си морална солидарност с достовете си от Политбюро в София. 
Това му двуезичие свърши добра работа: благодарение на него хем българските 
власти не бяха обезпокоени от мистър Максуел с проблема, хем аз бях успокоен 
от него с утехата, че видите ли, такъв е животът. Една утеха, колкото лице-
мерна, толкова и безполезна. Личният приятел на Ленин и ленинизма пък, Армин 
Хамър, който вече гонеше стоте и който още в хаоса на гражданската война 
в Русия бе натрупал милиони, осребрявайки подобаващо революционния си идеа-
лизъм и плячкосвайки цели товари руски национални съкровища и реликви, които 
впоследствие разпарчетоса и разпродаде по антикварите на Амстердам и Бер-
лин, изобщо не реагира на апела ми. Няма що: по стар, по древен, по хилядолетен 
навик голямата политика отново недовидя дребните проблеми на дребните хори-
ца – на фона на преследваните от нея монументални цели отделните личности 
бяха незабележими като буболечки. Ето защо добронамереността на размразя-
ването така и не съумя да напусне нито лекциите по диамат от едната страна 
на Желязната завеса, нито рафтовете на луксозните супермаркети от другата 
 страна, за да слезе от пиедестала и да тръгне между хората. Квартални ба-
кали и идеологизирани палачи си бяха поделили орташки тази цивилизация и не 
позволиха моята нетактичност да засенчи подялбата.

В един от нетипичните случаи президентът на международния ПЕН клуб Френ-
сис Кинг, завеждащият международни връзки на организацията Александър Блок 
и административният  секретар г-жа Елизабет Патерсон занимаха председа-
телката на българския ПЕН център Лиляна Стефанова с драмата на семейство 
Бочеви. Но и този път повратливата марксистко-ленинска диалектика успя да 
надиграе и изиграе инфантилните западни хуманисти. От началото на 1985-а та 
чак до края на 1988 г. в безконечни писма и разговори българската поетеса на 
държавна служба неуморно уверяваше западните си партньори, че въпросът се 
поставя, проучва, разглежда, обсъжда и решава, за да си остане нерешен. Години 
наред Лиляна Стефанова си играеше с международния ПЕН клуб на „Сляпа баба” 
и на „Не се сърди човече”. С многократните си хитрувания стихотворката (по-
етеса не дръзвам да я нарека) демонстрира, че ненапразно е яла сладкия хляб на 
литературния и нелитературен институт „Максим Горки”, че ненапразно стихо-
творната  кариера стартира със заглавия като Стихове от свинефермата, за 
да продължи по щафетата както следва: Ленин и студентите, Не дуел, а двубой, 
Огнена орбита и още много, много подобни книжчици разни, които възпяваха 
униформените и неуниформени палачи на сънародниците  – от развълнувания 
пулс на Априлски сърца, та чак до хипнотичния блясък на Априлски огньове. За 
което бе накичена с многобройни армейски и милиционерски еполети. Медали, 
медали – като на освободителна война. Сам Тодор Живков постави черешката 
на тортата, възнаграждавайки предаността  към челния отряд на работни-
ческата класа с цял харизан апартамент, и то в сърцето на столицата. Соци-
алната идилия си течеше и протичаше лениво през годините и десетилетията, 
докато внезапно избухналата впоследствие демокрация размести фронтовете и 
преобърна ценностите – настъпи онова обрисувано блестящо от един блестящ 
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световен писател състояние, в което „при човечеството с течение на времето 
престъпленията се превръщат в добродетели и обратно”. А ние, авторите и 
жертвите, консуматорите и интерпретаторите на споменатите престъпле-
ния и добродетели, така се дезориентирахме от тези посменни нравствени и 
безнравствени рокади, че се себеизгубихме духовно нейде между фронтовете на 
Студената война, осиротяхме морално, изчезнахме безследно в нишите между 
поколенията и епохите, забравили кои сме всъщност. Припомни ни го един зна-
менит мислител: „Човешкото същество е еднакво способно и на людоедство, и 
на критика на чистия разум; с еднаква убеденост и качества човек може, стига 
обстоятелствата да са благоприятни, да извърши и едното, и другото, при кое-
то на твърде големите външни различия съответстват твърде малки вътреш-
ни”. А бащата на психоанализата допълни литературния класик с констатаци-
ята, че „човек и в доброто, и в злото може много повече, отколкото си мисли”. 
От което пък неминуемо следва, че във вътрешната си структура канибалът и 
авторът на Критика на чистия разум са един и същ човек – колкото и различни 
да са те във външните, във видимите си изяви. Ако е така, как да съхраниш, как 
да не загубиш вапцаровската си вяра в доброто и в човека? Особено след като 
битовият философ Санчо Панса учи, че „всеки си е такъв, какъвто го е създал 
Господ, а често и по-лош”. А защо ли не и по-добър?  

Сега, след всичко споделено, разбрахте ли дали човек е по природа добър и благо-
роден, но развратен от цивилизацията, или е по природа зъл и варварин, но обла-
городен от същата цивилизация? И аз не разбрах. Но изведнъж повярвах на Музил, 
че опита ли се човек да проумее случващите се събития в тяхната съвкупност, 
логично ще стигне до извода, че при цялата си умност този свят непрекъснато 
светува в някакво непонятно и родствено с идиотизма състояние – толкова 
неустановени, толкова относителни, така взаимозаменяеми са понятията му за 
добро и зло. Не ще и дума, че само древният мъдрец ще ни измъкне от всеобщото 
недоумение: „Моралисти! Постарайте се да поставите обозначителни надписи на 
доброто и злото, та децата и народът да не ги бъркат”.
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Наричат Франсиско де Сурбаран (1598–1664) испанския Караваджо, Сал-
вадор Дали „предсказва”, че с всеки изминал ден Сурбаран ще ни изглеж-
да все по-модерен, че той е олицетворение на испанския гений, „реши-
телно повече от италинизирания Ел Греко”. Странно, но извън Испания 
Сурбаран все още е по-слабо известен на широката публика. Първата му 
голяма ретроспектива в немското културно пространство можеше да 
се види до края на януари 2016 г. в Кунстпаласт в Дюселдорф. Под заг-
лавието „Сурбаран. Майстор на детайла” бяха събрани 71 картини от 
различни музеи, от испански манастири и църкви – катедралата в Севи-
ля, музея Метрополитън в Ню Йорк, Прадо в Мадрид, Националната худо-
жествена галерия във Вашингтон, Националната галерия в Лондон, Ста-
рата пинакотека в Мюнхен. Пет години преди това творби на Сурбаран 
гостуваха в лондонската Национална галерия. 
Сред познавачите на художника от Златната епоха на Испания е из-
вестният холандски писател Сеес Нотебоом (р.1933 г.), получил обра-
зованието си във францискански и августински манастирски училища. 
Като пътешественик Нотебоом не спира да обикаля света вече чети-
ридесет години. Автор е на поетични творби, есета, романи. Някои от 
най-популярните му книги са: Песен за истината, Берлински бележки, 
Следващата история, Изгубеният рай. Текстовете на Нотебоом, които 
публикуваме, са от Нойе Цюрхер Цайтунг, 13.10.2010, и Цайт, 3.10.2015 г.

Сеес Нотебоом

МИСТИЦИЗМЪТ	НА	ФРАНСИСКО	

ДЕ	СУРБАРАН

В паноптикума на медитацията 

Човек знае, че се намира насред Лондон, ала тази представа бързо изчезва, гра-
дът е някъде над теб, шумът на площад „Трафалгар” отслабва.

Тук, долу1, цари тишина като под водата, като от вечни времена. Слязъл си 
в мрачно подземно пространство, в една пещера. Картините и хората, които 
виждаш в този мрак, са истински и не са истински. Те страдат, те имат рани, 
виждаш сълзите им, ала сълзи, които не се ронят, застинали като малки прозрач-
ни перли по страните с почти мъртвешки цвят. Почти, защото от тези лица 
с широко отворени очи се излъчва сияние – не точно на смъртта, то говори за 
тих екстаз, мистична набожност, която вече не е от този свят. Тук образи-
те на страдания и рани не изглеждат перверзно, а отговарят на менталност, 
която вече не познаваме, на една сякаш наслада да се покажат аскетичното 

1  Националната галерия в Лондон. Б.пр. 
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умъртвление или плътските мъчения, за да стане ясно, че имаме работа с жерт-
ви, дадени драговолно, дадени за нас.

Кървави резки по голите гърбове, една жена с полуотворена уста и тъмни очи, 
втренчени в нещо, което не можем да видим, сълзите  с цвят на кехлибар. Че-
тири сълзи, всъщност би трябвало да се стичат по страните , ала не го пра-
вят, понеже светецът дори и в екстаза не изгубва своето изражение. Намирам 
се в един паноптикум на непрекъснатата медитация и неспирното страдание. В 
основата на всичко това е испанската мистика от XVI и XVII век, католицизъм, 
недолюбван извън Испания, отвърнатост от света, която в онези времена на 
контрареформация и упадък на испанската власт е създала един човешки вид. 
Днес той ни е непознат и чужд, толкова е трудно да се пренесеш в мислите и 
практиките на онзи живот.  

Традицията на мистиците

Първата догадка на здравомислещия холандец тръгва по посоката на някаква 
форма на хистерия, която може да се прояви във въображаеми страдания и ас-

Франсиско де Сурбаран, Agnus Dei, 1639, © Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid, Foto: Héléne Desplechin. Museo Thyssen Bornemisza. Сурбаран развива до съвър-

шенство формулата, която представя Пасиона като натюрморт. Мотивът се повтаря често при 
художника и учениците му, в изложбата в Дюселдорф той е представен в три варианта.
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Франсиско де Сурбаран, Св. Франциск от Асизи, ок.1658–1660, © bpk – Bildagentur Kunst, Kultur, 

Geschichte / München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek

кетична самокастрация. Ала от литературата зная, че големи мистици като 
св. Тереза Авилска, св. Йоан Кръстни и Франсиско де Осуна изрично отхвърлят 
хистерията, която може да се крие тук; че те са били по-скоро практични и 
основополагащи мислители, с ясен език са описвали следващите един след друг 
стадии, през които човек може да напусне света и да постигне мистично едине-
ние с Бог. При цялата си пламенност испанците са и трезвомислещи, практични 
хора. В Буквар на духовността (Tercer Abecedario Espiritual) от Осуна първоначал-
но се обяснява какво значение има Христовото страдание, следва книга с упраж-
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нения, в която иде реч за „вътрешно пречистване, възпитание на сетивата, на-
сочване на вниманието върху делата на духа”. Всичко това ни е станало чуждо, 
ала примерите на малцината като тях са оказали влияние върху художниците и 
духа на времето; представите им са нахлули в народната набожност и са при-
ели форми, в които страданията на мъчениците и техният първообраз Христос 
са изобразени по изключително пластичен начин от същите тези художници. 

Някой някога е казал, че историята на изкуството е история на дипли и гънки. 
Дали можем да се изразим така, не зная, ала майсторството на Сурбаран, сто-
тиците гънки и дипли, които е нарисувал по безкрайните повърхнини от кафяв, 
сив, черен и бял плат, те кара понякога да забравиш монашеското лице над всич-
ките метри одеяния и да се концентрираш върху изображението на материята; 
да усетиш постепенно как отделяш в мислите си, така да се каже, няколко ме-
тра и да ги наблюдаваш като абстрактна картина, студия в бяло или сиво или 
черно. И колкото повече се приближаваш, вече съвсем не можеш да ги опишеш 
като бяло или сиво или черно, а в тях забелязваш нюанси на синьо, черно или 
златно, както и почти невидими, ала въпреки това налични фини резки, драскоти-
ни и артерийки, чрез които тези на пръв поглед толкова монотонни текстилни 
повърхнини оживяват.

Бялото расо на мъченика Серапион е монументално скулптурно произведение от 
дипли и гънки, не можеш да откъснеш очи от него. Понеже е издигнат с помощ-
та на примки около китките, мъртвият изглежда така, сякаш все още стои на 
краката си. Главата лежи на дясното рамо почти като предмет в монашеската 
качулка, един изтощен мъртвец, който най-сетне е заспал. Разбира се, виждаш 
истински мигли, истински коси, застинали очи, в които са нарисувани кръвоносни 
съдчета. Знаем за смолата, за миния2, за дървесната кора и грубата марля, с 
които раните са изобразявани тъй автентично. И въпреки това не иде реч за 
къща на ужасите. По-скоро се налага прокрадналата се мисъл – някога хората 
са живеели в тази действителност, която днес ни отказва достъп, и са се 
идентифицирали напълно с нея, така че са гледали тези картини като тела на 
автентични хора и са преживявали техните болки като свои. За да постигнат 
тази цел, картините е трябвало да са възможно най-близо до действителността, 
капките кръв е трябвало наистина да изглеждат като кръв, а сълзите като сълзи.

Как са го постигали? Между художниците и скулпторите е имало много тясно 
и строго регламентирано сътрудничество. Един скулптор не е можел сам да 
оцветява своята скулптура, това правели специално обучени художници. Дали 
Сурбаран сам е създавал и оцветявал пластики, не знаем, възможно е – неотдав-
на бе открит един договор, който навежда на тази мисъл, ала скулптура, излязла 
изпод неговата ръка, не е известна. 

Малко знаем за този тайнствен художник. Севиля, където е прекарал голяма 
част от живота си, е била центърът на това изкуство, той трябва да е позна-
вал както скулпторите, така и художниците. Във всеки случай много внимател-

2  Оранжево-червен пигмент, приготвен от олово или оловен окис. Б.пр.
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но се е вглеждал в скулптурите.

Ксавие Брей, куратор на лондонската изложба, подробно се спира в каталога3 на 
принудителното сътрудничество между скулптори и художници, което би могло 
да се сравни с насилствен брак. Разказва също, че за Франсиско Пачеко, но и 
за Веласкес, неговия зет, и за Алонсо Кано оцветяването на скулптури е било 
задължителна част от обучението им. Скулпторите създавали своите скулпту-
ри и после нанасяли един слой гипс, но по какъв начин е обработвано дървото 
преди и след това – процесът е толкова сложен, че едно описание тук би влязло 
в много подробности. Едно е сигурно: те в никой случай не са можели сами да 
оцветяват скулптурите си. Това вършел един pintor de ymaginaria, интересно, че 
Сурбаран сам се е нарисувал в една картина като такъв. Веднъж в непростима 
наивност го разчетох като „художник на въображението” и не разбрах, че е в 
буквален смисъл, че иде реч за това да се изобрази религиозното, да му се при-
даде израз.

Ала кой е бил той, този pintor de ymaginaria? Когато се ражда през 1598 г., го-
дината на смъртта на Филип II, във Фуенте де Кантос, малко селище в Естре-
мадура, нищо не сочи, че ще се превърне в един от най-великите художници на 
Испания. Бащата – бакалин, наоколо – нищо, което да изглежда като изкуство, с 
изключение може би на това, което можело да се види в църквата. Как се раз-
вива нещо такова?

Селско дете

Естремадура е сурова, безводна земя, оттук конкистадорите тръгвали за Но-
вия свят, този ландшафт е създал особен вид хора, резки, твърди характери, 
склонни към абсолютизъм. Какво момче е бил този Франсиско? Можем само да 
гадаем. Дали е рисувал добре? Защо баща му го праща, щом става на 16 години, 
в Севиля, за да се учи да рисува при Педро Диас де Вилануева, художник, който 
днес би бил забравен, ако Сурбаран не беше негов ученик. Три години останал 
той при него.

Какво си е мислело селското момче, когато е дошло в Севиля, богат приста-
нищен град с много барокови сгради, врата към новозавзетите територии на 
световната империя? Радвал ли се е на разкошните скулптури, които е виждал 
в църкви и манастири? И защо баща му го е изпратил при непознатия Вилануева, 
а не в някоя друга школа за художници, например в тази на Франсиско Пачеко? 
Севиля е градът и на Веласкес и Мурильо4, едно момче с талант би открило тук 
неописуемо вълнуваща атмосфера.

Но още веднъж: кой е бил този младеж? Една книга за него, написана през 

3  The Sacred Made Real: Spanish Painting and Sculpture 1600-1700, Katalog, National Gallery Company, London, 
2010. Изложбата представя от октомври 2009 до януари 2010 г. картини и дървени скулптури на испанските 
автори от XVII век. 
4  Бартоломе Естебан Мурильо (1617–1682), един от най-значителните представители на испанската бароко-
ва живопис и глава на севилската школа.
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1964 г. от Мариано Санчес де Паласиос, показва на форзаца си неговия печат, 
невероятно сложна структура, почти лабиринт, в която едно рязко изплъз-
ващо се Z зачерква останалата част от името му и подхвърля още няколко 
преплетени завъртулки, които свършват в нищото. Означават ли нещо? Въз-
можно ли е с помощта на неговите картини да си правим изводи за неговия 
характер? Тогава обаче веднага се натъкваме на противоречия. Натюрмор-
тите, безкрайните редици строги, вглъбени монаси, статичното разположе-
ние на някои от неговите едва ли не неподвижни жени, театралната, поняко-
га почти непохватно вдървена поза на фигурите едни към други в някои от 
по-мащабните му картини насочват към определена сдържаност, сериозност, 
които отговарят на ландшафта, където е израснал, и на темата на негови-
те поръчки.

Херкулес

От друга страна, наред със сивото и бялото и черното на всички монашески 
одежди и с пропитите от мистичност образи на светци в екстаз, ги има също 
изобилното златно и червено и зелено и розово на неговите пристъпващи жен-
ски фигури, които въпреки факта, че са светици, подчертават напълно своята 
женственост в картините. И не само това. По-късно в живота му, когато става 
придворен художник в двореца, където неговият прочут колега Веласкес влиза и 
излиза като царедворец и заема все по-високи постове, се вижда, че Сурбаран, 
който непрестанно е криел мъжките тела под грубите раса или под златния 
брокат на наметките на църковните отци и папи или под литургичното червено 
на мъчениците (Амвросий, Григорий, Лаврентий), много добре е знаел как изглеж-
да едно такова тяло. В Salon de Reinos, кралската зала, той рисува Херкулес в 
драматична прегръдка с Немейския лъв, който веднага след това ще удуши, как-
то и Херкулес с тояга колкото човешки бой над бушуващата река Алфей, чието 
течение той е променил – актове на свръхчовешка сила, изразени чрез свръх-
човешкото тяло на гладиатора с опъната, лъщяща кожа над могъщите мускули. 

За същата зала той рисува и една светска картина, „Защитата на Кадис сре-
щу англичаните”, 1634 г. Светска трябва да се разбира в смисъл на актуална, 
пресъздадената битка се е състояла само девет години по-рано. На нея са 
изобразени седем мъже, но като че ли те нямат много общо помежду си, всички 
гледат в различни посоки, никой не обръща внимание на самата битка. Много 
кораби са хвърлили котва в залива, по пясъчната на цвят повърхност се движат 
дребните фигури на анонимни войници в посока към брега, където може би ще 
загинат. Ала владетелят със своя команден щаб, в креслото си високо над тях, 
и богато облечените офицери, които стоят театрално, но вдървено на преден 
план, създават впечатлението, че драматичните събития там, долу, не ги зася-
гат. Влиянието на Веласкес, както казват изкуствоведите, е безспорно, в края 
на краищата двамата са се познавали. Сурбаран дори е написал една препоръка 
за колегата си, когато той поискал да бъде приет в престижния Орден „Сантяго 
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де Компостела”5, и вероятно двамата са изпитвали взаимна симпатия. Ала не 
може да не се забележи, че Сурбаран не е дораснал наистина за мащабна компо-
зиция като тази, щом сравним историческо-политическата дворцова картина с 
одухотворената интимност, която излъчва например съхраняваната в Музея на 
Кливланд „Дева Мария и Христос в дома в Назарет”. 

От неговите натюрморти знаем колко добре Сурбаран може да рисува пред-
мети и тук те са в изобилие. Лъснато глинено гърне с неговата сянка, маса с 
леко извадено чекмедже, кош с шивашки принадлежности, отворена книга върху 
споменатата маса, плодове, книга с червен обрез, полегнала върху друга книга, 
обекти, които привличат вниманието чрез своята рядкост, като например две-
те гургулици вдясно долу и розите и кремовете вляво от Мария. От един външен 
свят, горе вляво, пада жарка светлина, въпреки че се намираме вътре в дома, 
както потвърждава сивият правоъгълник на един прозорец. 

На тази картина Христос е млад, може би 15- или 17-годишен. Той плете трънен 
венец и си е убол пръста, който сега държи с другата си ръка и го разглежда сми-
рено и внимателно. Не вижда, че майка му е забелязала произшествието и плаче. 
Тя знае неговото бъдеще, в тази апокрифна история произшествието е пред-

5  Католически военен орден, създаден през XII век, чийто покровител е националният светец на Испания св. 
апостол Яков. Б.пр.

Франсиско де Сурбаран, Дева Мария и Христос в дома в Назарет,1635–1640,  
© Museum of Art, Cleveland
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сказание за Неговата смърт. И Мария е още млада. Тя е оставила това, което 
шие, напръстникът е още на пръста, бялата одежда, над която работи, пада на 
богати дипли върху широко разперената  яркочервена рокля, дипли върху дипли, 
как само умее да ги рисува Сурбаран. Майка и син са потънали в собствените си 
мисли, няма интеракция, ала лицето на Мария изразява голяма мъка, меланхолия – 
не заради нещо, току-що случило се, а заради нещо, което неотменно ще настъпи. 

Когато Сурбаран рисува това, през 1630 г., са изминали пет години от повтор-
ната му женитба. Първата му съпруга умира през 1624 г., той живее с новата 
си жена и трите деца от първия си брак в къща, предоставена му от управата 
на Севиля, за да го върнат обратно от провинцията, знак за това колко много е 
бил ценен. Той следователно знае как изглежда една домашна сцена и отново се 
повдигат въпроси за неговия живот. Втората му жена умира през 1639 г., през 
1644 г. той отново се жени, този път за Леонор де Тордера, с която има шест 
деца, но всички умират рано. А през това време? Поръчки, поръчки, поръчки. 
От църкви и манастири, градски управи, катедрали, а през 1634 г. накрая и от 
двореца в Мадрид, който го назначава за pintor de cámara6 на Филип IV. В крайна 
сметка възниква нещо като индустрия, той рисува заедно със сътрудници. През 
1647 г. постъпват поръчки от Лима, през 1658 г. той окончателно се преселва в 
Мадрид, където ще остане до края на живота си.

Загадъчни противоречия

Изброяване на събития, сбирка от договори – наистина те не са в състояние да 
направят по-близък никой художник, ако няма и други лични документи, писма или 
дневници. Това могат само неговите произведения и точно те задават загад-
ката за един художник, който рисува почти само в черно-бяло и който рисува в 
пищни цветове, един мъж на дълбоката испанска набожност от XVII век, който 
прехожда между аскезата, от една страна, идентификацията със страданията 
на мъчениците, екстаза на мистиците, а от друга страна, разточителните тъ-
кани и сетивно въздействащите цветове на женските си портрети. Фактът, че 
тези жени най-често също са били светици, не прекършва сдържаната наслада 
на тези картини.

Истински изненади могат да се открият при Сурбаран, като например Вечеря-
та в Емаус. Мрачна картина с тенебристката7 атмосфера на един Караваджо, 
чиито творби Сурбаран може би е виждал в Севиля – и въпреки това си остава 
една изключително испанска картина. В невероятно интимната сцена тримата 
мъже седят около маса, Иисус, тъмният в средата, държи току-що преломе-
ния хляб в двете си ръце. По стомната с вода или вино, която е на масата, 
и парчето хляб до нея, и преди всичко по сенките, които предметите хвърлят 
върху светлата покривка на масата, се разбира, че Сурбаран е майстор и на 
натюрморта. 

6  Придворен художник. Б.пр.
7  Тенебризъм (tenebroso – ит., мрачен, тъмен) е техниката на Караваджо, при която се използват резки кон-
трасти между светлината и тъмнината.
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Франсиско де Сурбаран, Разпнатият с един художник,  
ок.1655–1660, © Museo Nacional del Prado, Madrid
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И майстор на червения цвят. Покаянието на св. Йероним от Музея „Жироде” 
в Монтаржи е апотеоз на дълбокото, неистовото червено. Светецът държи в 
окървавената си ръка камък, с който се самобичува, кардиналската мантия се е 
свлякла от едрото му кокалесто тяло чак на земята, на която лежи един череп, 
уловил малко светлина…

Накрая от музея Прадо познавам Разпнатият с един художник. Още по тясната 
бяла препаска се разбира защо Сурбаран е определян като майстор на диплите 
и материята. Лицето на Разпнатия е в полусянка, подчертано е лицето на ху-
дожника, който с палитрата в лявата ръка е вперил поглед нагоре, към мъртвия. 
Вълнение, благоговение, мъка, печал – всичко това може да се прочете по лицето 
на художника и сякаш за миг надникваме в душата на Франсиско де Сурбаран, 
създал всичко това.

Превод от немски: Людмила Димова
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Калин Михайлов

НОВИ	КНИГИ

През месец февруари предстои да излезе антология на българската християнска 
лирика „Небе за земята“, включваща повече от 60 имена – от Стоян Михайлов-
ски до днес. Макар и в този случай да е налице обединяващата фигура на със-
тавителя, който поема отговорността за крайния резултат от една няколкого-
дишна работа, подготвянето на подобна антология е немислимо без общност от 
съмишленици и съработници, обединени невидимо от Личността на Този, Когото 
всички автори в антологията търсят, прославят, питат, умоляват... Плодът на 
усилията по издирване, събиране и отбор на стихотворенията в сборника ще 
може да види бял свят благодарение на издателство “Омофор” и неговия екип и 
с финансовата помощ на Фондация "Комунитас". На вниманието на читателите 
на сп. “Християнство и култура” предлагам кратък текст, който поетът Цанко 
Лалев посвети на изданието, заедно с няколко стихотворения от книгата, “из-
бликнали” от реалността на молитвата. 

СПОДЕЛЕНИ	МОЛИТВИ

Отишъл Стивън Хокинг – човешкият разум, затворен в орехова черупка, при папа 
Йоан Павел II. В разговора стигнали до началото на света.

– Не знаем какво има отвъд Големия взрив – заявил Хокинг.  
– Там е Бог – отвърнал папата.

Точно там, където науката спира, продължава поезията. Тя не замества науката 
и нейните плодове. Поезията просто е най-древният и най-мощен инструмент 
за изследване на човешките дълбини и тайните на всемира. Поезията е езикът 
на вярата. Най-хубавото стихотворение на Иисус Христос е молитвата „Отче 
наш”. Всъщност всяко истинско стихотворение е молитва.

Познавам таланта на повечето мъртви и живи поети, събрали споделените 
си молитви в тази книга. Те вече са достигнали до Бога, а вярвам, че сега ще 
достигнат и до читателите. Не само до тези, които са приели вярата за своя 
светлина, но и до всеки умен и буден читател. 

Всяко от тези стихотворения е детска рисунка на Бога.

Цанко Лалев
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Васил П. Василев

ИЗ	„НЯКОЙ	СЕ	МОЛИ	ЗА	МЕН“

„Голяма сила има усърдната молитва на праведника“

(Яков 5:16)

Под небесата стене душата – 
нещо боли… 
Гледам видение: там на колене 
някой стои.

Праведник скромен, мил като спомен, 
с глас, що ечи, 
Бога днес моли: мойте неволи 
Той да смекчи…

Беше духът ми сломен 
в скърби, в неволи… 
някой се моли за мен, 
някой се моли…

Асен Разцветников

В	ТЕЖКИ	МИНУТИ

Разкрий си ти сърцето, 
ранено от беди, 
пред Оня, що в Небето 
могъщ и властен бди.

Той кърми тук тревите 
и грей ги да растат, 
Той сочи на звездите 
вековния им път.

Ръката Му е бездна, 
гневът Му е суров, 
но пазвата Му звездна 
сияе от любов.

Той чува те, Той скрит е 
във всичките неща, 
моли се и в бедите 
ще найдеш благ Баща.

Вениамин Пеев

МОЛИТВАТА	НА	

НЕПОЗНАТИЯ

Човечец някакъв – и свит, и чуден – 
във храма идва често за молитва. 
затваряйки за тоя свят очите си.

Ръцете си простира той безмълвно – 
небесните прозорци да открехне 
и по лицето му лъчи разсъмват 
докоснал с длан Иисусовата дреха.

Аз любопитно винаги се взирах 
да чуя стон или хвалебна дума. 
Мълчеше! Както в лятна утрин кри-
нът 
разпуква чашка, за слуха безшумна.

И тръгвах си, когато той си тръгне, 
но губех го сред плъпналите люде… 
И чаках пак да дойде и ме лъхне – 
като молитва – образът му чуден.
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Анелия Сенгалевич

МОЛИТВА

Зад ъгъла, на малко столче, седи и проси – 
тъй спретната и достолепна я мернах косо – 
крепи с ръка плаката си от пет икони. 
Пустеят в обедния зной: площад, балкони, 
градът, за малко онемял без хорска врява... 
Бе тъкмо време да деля зърно от плява.

Поспрях наблизо и видях, че тя не трепва, 
но нещо се пропука в мен, та чак се сепнах. 
Съзрях лицето ѝ – сияйно, в молитва спряло. 
Небето в празните очи бе огледално. 
„За милосърдие е час!“ – си рекох бледна. 
Тя, сляпата, се молеше за нас, дано прогледнем. 

Деян Енев

*	*	*

С една молитвичка 
започнах този ден 
С една молитвичка 
Нагоре ходих и надолу 
с една молитвичка 
Не беше празник този ден 
а беше делник 
очукан като камъка 
отхвърлен от зидарите 
Такъв бе този ден 
Завърших този ден 
с една молитвичка

Венцислав Енчев

МОЛИТВА

Господи, дай ми да Те обикна, 
да Те обикна с душа и сърце. 
Да обикна Този, който нямаше къде 
глава да положи, 
който нямаше къде глава да положи. 
Защото грехът е пухена възглавница 
да – грехът е пухена възглавница, 
поставена в ковчег.
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Елица Мавродинова

ЕЛА	СИ

Откакто си отиде все ти пиша 
и все захвърлям в печката писмата. 
Не знам дали обичаш многостишия, 
но днешното реших да ти го пратя,

че сигурно и ти се притесняваш, 
дали сме здрави, стига ли насъщният... 
Не ни мисли. По малко остаряваме, 
но иначе, отвътре сме си същите.

Понякога се караме и викаме, 
и думите тежат като планети. 
Крилата ни болят. И бавно никнат, 
и бързо вехнат в полза на ръцете.

Понякога сме дребни и лицата ни 
приличат на стафиди от ненавист. 
А друг път сме огромни. Непонятни 
божествени и истински, и прави.

Но тъжно е, откакто си отиде. 
И днес ти пиша, за да те помоля... 
прости ни. Бяхме зли и те обидихме. 
Ела си, Боже, в къщите. При хората.
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ИЛЮСТРАТОРЪТ	ПЕНЧО	ГЕОРГИЕВ	

И	НЕГОВИТЕ	„БОЖИ	ДАРОВЕ”	

Споменът за детството е неотделим от първите детски 
книжки, с чието разлистване всеки е навлизал в света на 
приказното. Ала често светът на приказното е не само 
визуализация на вълшебството, но и част от първите ни 
колебливи детски стъпки към вярата. Така е било някога, 
така е и сега.

Тепърва предстои да се проучи голямото наследство на бъл-
гарската детска илюстрация, възникнала в началото на 20-те 
години на ХХ в.: появата на списания като Светулка, Детски 
свят или Картинна галерия; издания като Християнка и Хрис-
тиянче; прекрасно оформените детски книжки от Александър 
Божинов, Илия Бешков, Никола и Нева Тузсузови, Вера Лукова и 
още толкова други забравени или малко познати имена.

Едно от тези слабо познати имена в българската детска илюстрация е худож-
никът Пенчо Георгиев (1900–1940). Съмишленик на Иван Милев и Илия Бешков, 
Пенчо Георгиев е едно от лицата на българския модернизъм, който съчетава 
сецесиона и декоративизма с фолклорни и християнски мотиви. Характерни за 
неговата живопис са бледите цветове и лаконичността на композицията, както 
и търсенията му в сценографията, където той привнася лекия и функционален 
декор, нетипичен дотогава за българския театър. И тъй като до ден днешен 
за творчеството му се знае малко, редно е да очертаем накратко етапите от 
неговия жизнен път.

Пенчо Георгиев е роден на 1 февруари 1900 г. във Враца. Завършва декорация в 
Художествата академия (1925 г.) при проф. Стефан Баджов. През 1926 г. започва 
работа като сценограф в Народната опера и Художествения театър в София, а 
по-късно в Градския театър – Русе (1926–1929), където прави декорите на „Къс-
мет” от Кноблаух, „Майстори” от Рачо Стоянов, „Под игото” от Иван Вазов, 
„Тебеширеният кръг” от Клабунд. 

Името му нашумява още с първите му композиции: „Задушница” (темпера, 1927), 
„Прощаване” (темпера, 1927), „Дунавски рибари” (акварел, 1929). През 1929 г. 
заминава за Париж, където специализира приложни изкуства в ателието на Пол 
Лоран (1929–1934). Излага творби в парижкия Есенен салон (1929 г.). Френската 
преса помества похвални отзиви за него, изтъквайки, че Пенчо Георгиев разкри-
ва един непознат за мнозина Париж. От тези години особено ярко се откроява 

Пенчо Георгиев, 1936 г. 
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неговият цикъл, посветен на бедните: „Безработни” (офорт, 1930), „Жена от 
квартала” (м. б., 1931), „Продавачи на птички” (м. б., 1931), „Скитник” (офорт).

През 1934 г. Пенчо Георгиев се завръща в България. Създава над 30 сценографии 
за драми, опери и балети. Ето само някои от по-значителните: „Оберон” на Ве-
бер (1936), „Иванко” по Васил Друмев, „Янините девет братя” – Любомир Пипков 
(1937), „Хубавата Елена” – Офенбах, „Хамлет” на Шекспир. През 1940 г. започва 
да работи сценографията на „Саламбо” в Народния театър, но загива трагично 
при злополука със сценичния асансьор. Декорите са довършени от Александър 
Миленков.

На 2 април 1940 г. българската интелигенция оплаква загубата на едно от 
най-ярките си дарования. Приятелят му Илия Бешков през сълзи свидетелства в 
прощалното си слово:

Тоя кротък селски син носеше, неизповедимо откъде, абсолютен и безпогрешен 
усет за изкуството. Той не можеше да сгреши и без усилие бе добър. Ние всички 
го ограбвахме, всички взимахме от него – кой каквото му трябва и кой колкото 
бе способен да види, да чуе и вземе. Той имаше за всички всичко – единственото 
мъдро сърце, което познавам, от което цял живот съм черпил и съм се насищал. 
(Пенчо Георгиев, 1940 г.).

Колко много му дължи оформлението на нашата детска литература, е видно от 
препечатаните в броя илюстрации към книжката Божи дарове на Георги Райчев 
(1930). Пестеливото изящество на рисунъка на Страстите Господни (в при-
казката Трепетлика), както и наситеният драматизъм на болката в Иринкина 
душица са най-ясното доказателство за умението му да претворява словесния 
образ в зрителен. Изискване, което не друг, а тъкмо Илия Бешков бе извел в съ-
щината на истинската илюстрация.


