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Калин Янакиев

НАШИТЕ	НОВИ	РЕВНИТЕЛИ

В този текст ще изговоря неща, които се трупат в мен от месеци.

Ще говоря за онова обезпокоително за мен като християнин (и взимащо все 
по-впечатляващи размери) особено „ревнителство” в определени среди на (или 
около) моята Църква.

Ще говоря за тип хора, които неусетно започнаха да превръщат православ-
ността в някаква реактивна, обзета от фобии и изобличителска злъч [псевдо-]
духовност.

Които ентусиазирано окупираха църковния амвон (в най-широкия смисъл на тази 
дума) и го превърнаха в кула на обсадена крепост, от която – вместо небето 
захванаха да обглеждат заобикалящия ни „свят” и да го засипват с филипики и 
апокалиптични предсказания.

Които започнаха с това, че в продължение на месеци обсъждаха (и разпалено 
осъждаха) в статии и дори в книги един все-православен събор, поддал се в ли-
цето на цели десет православни църкви на „дяволската съблазън” да отнесе (с 
уговорки) понятието „църква” и към определени не-православни общности.

Които сетне вместо за спасението в Христа (в Когото „няма вече ни елин, ни 
иудеин, ни роб, ни свободник”, Гал. 3:28) се загрижиха за спасението на… „ге-
нофонда” на България и на Европа, заплашен от задушаване от не-християнски-
те пълчища на „бежанците”.

Калин Янакиев, професор, дфн, преподавател във Философския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследва-
ния на средновековната философия (SIEPM). Автор на книгите: Древногръцка-
та култура – проблеми на философията и митологията, Религиозно-философски 
размишления, Философски опити върху самотата и надеждата, Диптих за ико-
ните. Опит за съзерцателно богословие, Богът на опита и Богът на философи-
ята. Рефлексии върху богопознанието, Три екзистенциално-философски студии. 
Злото. Страданието. Възкресението, Метафизика и християнство, Светът 
на Средновековието, Генезис, история, общест во, Res vitae, res publicae, Фило-
софски и философско-политически етюди от християнска перспектива, Европа. 
Паметта. Църквата, Христовата жертва, Евхаристията и Църквата. Студии 
върху библейските основания, Историята и нейните „апокалипси”. Предизвика-
телството на вечния ад. Философия на последните неща. От 2015 г. е иподя-
кон (чтец) на БПЦ.
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Позиция на главния редактор

Които постепенно си самовмениха като първостепенен „православен” дълг (и 
възведоха в същински критерий за „православност”) отграничаването от „ли-
бералния Запад”, който – сам станал вече тотално не-християнски и даже ан-
тихристиянски – се занимавал в наши дни с едно-единствено нещо: как да напра-
ви нехристиянски и антихристиянски и нашия все още не напълно покварен свят.

Които достигнаха най-накрай до истинско „кресчендо” по повод една конвен-
ция, в която откриха термин, издаващ – ни повече, ни по-малко – намерението 
на същия този „либерален Запад” да разчовечи човека, и наложиха фобията от 
въпросния документ като всеизпълващо християнско чувство, с което от тук 
нататък би трябвало да заживеем всекидневно и всекичасно.

Които постепенно превърнаха своята намусена, забрадена, подозрителна и уп-
лашена „духовност” в алтернативната „политкоректност” на източния правос-
лавен човек.

И понеже ще говоря за тези (и даже на тези) умножили се „ревнители”, които 
свръх всичко много обичат да „етикетират” околните с политически квалифи-
кации, ще заявя предварително: в този текст аз няма да говоря нито като (дов-
черашен) „консерватор”, нито като (новоизпечен) „либерал”. Ще говоря единс-
твено като християнин (какъвто преди всичко друго съм). Защото именно като 
християнин съм разтревожен от въпросното „ревнителство”. Струва ми се, че 
то, от една страна, става все по-мрачно, все по-фобийно, все по-запленено от 
един уникален – наполовина потресен, наполовина нездраво ентусиазиран – апо-
калиптизъм, но от друга, става и все по-духовно „лесно” – прелестническо. 

… Трябваше да изглеждат малко по-изкупени

Те – казват – били такива и трябвало да бъдат такива, защото светът днес ста-
вал все по-нехристиянски и даже антихристиянски и в него „ние” сме заплашени.

Светът, уважаеми, е бил точно толкова нехристиянски и антихристиянски и във 
века на апостолите и първите отци на Църквата, само че вместо (самодовол-
но-гневно) да го сочат с пръст, да произнасят свещеноругателства към него и да 
се ограждат от него, апостолите и първите отци са проповядвали в него Христа.

Дали им е било по-лесно да го правят в тогавашния „антихристиянски” свят, 
отколкото на „ревнителите” в нашия?

Ще ги призова само да си дадат сметка какво са направили в тогавашния „ан-
тихристиянски” свят онези хора. Библията – от край до край, нека си припом-
нят – е била чисто и просто свещеният текст на малък близкоизточен народ, 
който останалите – ако въобще са познавали – са смятали почти за налуден с 
неговата вяра в изключителната му Бого-избраност, с убедеността му в бъде-
щото световно възцаряване. Да проповядваш на народите на онзи свят родилия 
се в забутания източен Израил Месия, призоваващ людете („римските гражда-
ни”) да излязат изсред своите ἔθνη, за да станат Негов λαός – Божий, ни пове-
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че, ни по-малко, народ – е било същинско безумство. И ето – тези хора за около 
три века са превърнали с проповедта си Свещеното писание на Израил заедно 
с „безумното” благовестие за разпънатия и възкръснал близкоизточен „равви” в 
културния и манталитетен фундамент на Европа – фундамент, в чиято, както 
се казва днес, „референтна рамка” от тук насетне се е пишела, изговаряла, 
композирала, изобразявала цялата тази Европа.

Вместо просто да произнасят анатеми към „антихристиянския”, декадентски, 
„разчовечаващ” тогавашен свят и да се отграничават от него, тези хора са му 
проповядвали. Което и тогава – както и днес – е много по-трудно от анатеми-
те и ламентациите.

Защо не виждам почти никой от днешните „ревнители” и „заплашени вярващи” 
да следва техния пример? Защо дарби за проповед днешните „ревнители” сис-
тематически не ни показват, демонстрирайки в преизобилие (от „библейския 
пояс” на Запад до православните ни предели на Изток) „дарби” за разобличител-
ство и осъждане?

Защо вместо да „обръщат” грешници, изграждат църковно-политически („кон-
сервативни”) „лобита”, та чрез държавата да „забранят” или „не допуснат” 
това или онова, несъгласно с „доктрината”? 

Защо, ако ги попиташ за това, вдигат театрално очи и въздишат: „Имат свети-
те отци. Нека ги четат, нека ги следват”. Значи така: проповедта – „позитив-
ната” част – оставяме на древните, а разобличителството – „негативната” 
част, запазваме за себе си! Вашият труд прочее е изкусително лесен. Не е нуж-
но да си апостол, за да громиш греха на съвременния „антихристиянски свят”. 
Можеш да бъдеш дори прилично състоятелен фарисей с фирма за поклоннически 
туризъм, да си гастролиращ около столицата „атонски” йеромонах, литератор 
или щатен служител в секретариата на Св. синод. И можеш да громиш греха, да 
„пророчестваш” за „разчовечаването на човека”. 

Можеш.

Само че така нито ще минимизираш греха, нито ще спреш „разчовечаването 
на човека”. Със сигурност ще се импрегнираш обаче, без да усетиш, с морално 
тщеславие – че „не си като тоя митар” (срв. Лук. 18:11).

Или ще кажат, че и не смеят да претендират да са апостоли и проповедници? 
Ах, какво смирение! Лукаво, престорено, безотговорно смирение! Защото за 
това сме призвани християните: „Идете, научете всички народи” (Мат. 28:19), 
„Проповядвайте Евангелието на всички твари” (Марк. 16:15) – това чрез апос-
толите е поръчано на християните. А не изобличавайте и се пазете от онези, 
които не приемат Евангелието.

Когато казвате – „смирено” – ние сме слаби за това, ние нямаме дарби за това, 
вие казвате, собствено, че сте слаби за християнството си.
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Казвате и хула срещу Бога, защото с Миропомазанието си (ако сте обърнали 
внимание) сте приели дара на Светия Дух, т. е. дара „да говорите на езици” (вж. 
Деян. 19:6), сиреч да проповядвате, само че сте го закопали в земята, заменили 
сте го с „дара” да мразите под защитата на свещено алиби. 

Добре, съвременният свят разчовечава човека! Води го към пагубна всепозволе-
ност. Поставя свободата му да избира и да оформя себе си над всякакви морал-
ни (Богодадени) норми! Позволява му да става – по своя прихот – бидейки роден 
мъж – жена и бидейки роден жена – мъж. А вие какво правите? Гръмогласничите 
от страниците на разни вестници (и в „новотехнологичния” Фейсбук). Съдите 
и осъждате, скрити зад осанките на старозаветните пророци (и в края на кра-
ищата обсаждате държавата – меча на „кесаря” – „забран”, „не допускай”, 
„огранич свободата”).

Крещите прочее едно-единствено нещо: „Ние сме християни (традиционни, пос-
ветени)”! 

Знаете ли какво чува в самоизтъкващите се ваши риторически упражнения 
днешният (да, често наистина) антихристиянски свят? „Някакви сърдити (ста-
ри), антихедонистично настроени ревнители на архаичен закон ругаят света и 
настояват той да се съобразява с непонятния им анахронизъм.” 

Кога му казахте какво е християнството (не какъв е канонът)?

Кога му благовестихте Христос (за Когото не знаят почти нищо)? Кога го въ-
ведохте във великата евангелска радост? 

Кога го убедихте, че „смъртта премина, няма я вече” (срв. Откр. 21:4)?

Кога и с какво го въведохте на евхаристийната трапеза, кога и с какво му от-
ворихте сетивата за нейните пиршествени ястия? Защото, ако наистина ги 
познавате, а ставате – както твърдите – все по-малко и все по-заплашени, вие 
приличате на библейския богаташ, който вижда у бедния Лазар само отврати-
телната му струпавост и затова затваря трапезата си за него. 

Защо, пак питам, се оказвате систематично бездарни да привличате? Защо 
показвате „дарби” единствено да се сърдите и мръщите на „света”?

Прав е по отношение на вас богоборецът Ницше: „Трябваше да изглеждат малко 
по-изкупени!”. Защото тъкмо понеже не приличате на изкупени, осъжданият от 
вас „свят” не идва при вас, а все повече се „разчовечава”.

Пак ви обръщам внимание: по времето на св. ап. Павел „светът” е бил не по-мал-
ко антихристянски, безчовечен, развратен, содомитски, тоталитарен (бил е, 
разбира се – какво си въобразявате, че точно вам се е паднала трагически 
гордата участ да изобличавате най-грешния свят). И какво е правил в него 
апостолът? Бягал е от него? Търкал е килима пред нозете на „кесаря” (да заб-
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рани абортите, содомитството, не-брачното съжителство, да не допусне тази 
или онази конвенция)? Не, проповядвал е – Христа Разпнатия и Възкръсналия. С 
блясъка на Христа го е „изобличавал”. И е успявал. Защо? Защото не само е 
„изглеждал”, ами и веднага се е виждало, тутакси се е усещало, че е „изкупен”. 
Защото веднага се е виждало, че е „християнин”. А у вас се вижда единствено, 
че сте сърдити – на „света” (който, нека ви припомня, Христос посети); че сте 
уплашени – от „света” (който, нека ви припомня, Христос победи). И когато 
проглушавате ушите на „света”, че сте „християни”, със своята разсърденост 
и уплашеност, вие вършите катастрофална услуга на християнството. Защото 
го подменяте с вашия мрак и паника.

Да не мислите, че не се вижда колко ви е лесно да осъждате съвременния свят 
за неговото „содомитство”, за неговия хюбристичен „антропоцентризъм”? Виж-
да се, вижда се и от онези, които смятате, че сте „улучили в сърцето”. Ако бяха 
по-заядливи, щяха да ви го заявят: „Ето, осведомихте ни от кой (ваш) път сме 
се отклонили, колко сме развратни, нещастни, осъдени. Хайде сега, покажете 
ни красотата на вашия път, поведете ни по него, убедете ни в благодатта да 
тръгнем по него! Само че не като си отворите дебелата книга и забиете пръст 
в буквите й. Не като ни заговорите на своя професионално-гъгнив „църковносла-
вянски диалект” и със своите архаични риторически фигури. Защото преди онова 
в Книгата да се е превърнало в букви, то е било живи хора. Бъдете Павловци, 
Петровци, бъдете ни отци и учители!”.

„Е, ние не го можем това, ние сме малки – изведнъж минавате вие от изобли-
чителен мажор в хумилиорен минор (чувал съм го безброй пъти). – Ето ви го 
св. ап. Павел, ето ви го св. ап. Петър, тях четете, тях слушайте!”

Знаете ли какво би могло да ви бъде отговорено? „Вие сте малки? Никой от вас 
не е израснал до „възрастта” на Петър и Павел подир Петър и Павел (подир от-
ците)? Сред вас няма никой дори далечно съизмерим с Петър и Павел? Но тогава 
вие сте мъртви! Умрели сте след отшествието на отците от този свят. Те, 
оказало се е, не са успели да „родят” Божия народ. Щом сред вас няма Петровци 
и Павловци, това не свидетелства за смирение, а за това, че християнството 
се е оказало безплодно!” Ето докъде би могло да доведе вашето бездарие да 
привличате (при преизобилие на „дарби” да се сърдите)! Почти бих могъл да чуя 
този хаплив глас на „съвременния безбожен свят”…

И този глас би могъл да продължи така: „Добре, нашите все по-„содомитски” 
радости са, както казвате, смъртоносни. Нашите все по-безгранични „осво-
бождавания” и „оправомощавания” са разчовечаващи. Покажете вашата радост! 
Покажете ни, че е по-голяма, по-истинска, по-радостна! Въведете ни във ваша-
та свобода! Уверете ни, че е по-дълбока, по-очовечаваща!”. Светът, драги, има 
право да заяви това. А вие трябва да си дадете сметка, че щом той не вижда 
(и все повече не вижда) християнската радост и християнската свобода, това 
се дължи колкото на неговата „греховност” и „порочност”, толкова и на ваша-
та неспособност. Не се самооблъщавайте със способността си да „виждате” 
греха и да го сочите. Ако той, две хиляди години след като сме били призовани да 
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проповядваме Евангелието (Благата вест) – само се увеличава (както казвате 
в апокалиптичния си „транс”) – това свидетелства и за вашата неспособност 
да виждате своята безрадостност, своята „неизкупеност” (по Ницше), своята 
безлюбовност и нелюдимост.

Вижте и този грях прочее! Той е изцяло ваш. Той е гредата във вашето око! 

Абстрактна чувствителност

Нека сега мина към по-всекидневни (и дори по-лични) неща.

Вие твърдите, че се тревожите за „нашите деца” – че злощастната конвенция, 
която не може да ви „пусне” вече повече от месец, щяла да ги предаде в лапите 
на „джендър идеолозите”. 

Добре. Може и да е тревожно. За бъдещето. Кажете обаче кога се разтрево-
жихте (дори за лице), че през последните години около 50 % от същите тези 
„наши деца” се раждат от „партньори”, които нямат брак помежду си? И това 
е днес! Или дори не сте обърнали внимание на тази „статистика”? А ако сте 
 обърнали внимание, то е било само за да произнесете поредната си филипика 
срещу „развалата, която ни донесе демокрацията”.

Кога се разтревожихте за „нашите деца”, израстващи в разрушени семейства 
(които са изключително много у нас)? Не мислите ли, че много по-дълбоки (и 
най-важното – по-сигурни) девиации от „пагубното джендър образование” се 
пораждат (всекидневно) от израстването на деца в такива семейства? „Тради-
ционното семейство”, за което гръмогласно сте се разтревожили, не съществу-
ва у нас като норма, уважаеми. И това съвсем не се дължи на „Запада” (където 
не е така). Нито пък е (несвършена) „работа на държавата”, от която – дотам 
стига обикновено християнската ви чувствителност – в определени моменти 
„доктринално” поисквате да забрани безбрачното съжителство, да ограничи 
разводите, да бъде по-строга към домашните насилници. Нали обаче сами каз-
вате, че в тези интимни сфери не бива да се „нормотворчества”. Може обаче 
да се благо-творчества, да се просвещава, убеждава – например в дара на брач-
ната любов. И това е работа за „ревнители”. Не скрупульозното осведомяване 
на „миряните” колко време преди причастие трябва „да се въздържат” от кон-
сумиране на брака си.

Кога се разтревожихте за това, че у нас (както в латиноамериканските бордеи) 
практически всеки тийнейджър може да си купи и опита наркотик (а и близо 
половината са го опитвали)? Не ви ли се струва, че това е доста по-голяма, 
по-страшна и отдавна по-актуална опасност от „джендърите”? Как не се бун-
тува християнската ви съвест от това, че у нас босовете на наркотърговията 
са известни на цялото общество, всички знаят имената и цветистите им проз-
вища, че са се превърнали в „светски забележителности” (а някои може и да са 
„крупни църковни дарители”)? Или и това – о, каква ангажираност – е работа на 
държавата, на политиците, а „ние с политика (благочестиво) не се занимава-
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ме”. Да, работа е на държавата, но Църквата живее в държавата (ни) и не сме 
чули гласа  по този въпрос (както го чухме за „бежанците”). Ще ви кажа защо. 
Защото да се укорява държавата, „кесаря” (от времето на св. Амвросий Меди-
олански, изгонил императора от храма), е риск и мъжество, а да се заклеймят 
(особено публично) известни разбойници е направо опасно. Къде по-лесно е да се 
осъждат „либералните интелектуалци”, разните измислени „икуменисти” и т.н.

Преди време се опитах да обърна внимание на родните ни „ревнители” върху 
една наредба на Министерството на здравеопазването, даваща на деца, родени 
под определеното от тази наредба тегло и преди определения от нея срок от 
протичането на бременността, дефиницията  „абортен продукт” и „биологичен 
отпадък”. Ако – забележете – според тази наредба, след като са се родили с 
тези показатели, не са проживели (поне) 3 денонощия, тези деца се превръ-
щат (като поначало „нежизнеспособни”) в произведени в болничното заведение 
„абортни продукти”, „биологични отпадъци”.

Опитах се, казвам, да обърна внимание на ревнителската ни „общественост”, 
че по този начин в положението на „биологичен отпадък” може да се окаже по-
чинало на втория ден след раждането си човешко същество, което майка му 
(в разрешения от канона спешен порядък) може и да е кръстила. И тогава – по 
силата на тази наредба – кръстен православен християнин, проживял две дено-
нощия в Божия свят, няма да бъде погребан (а изгорен с останалите „отпадъчни 
продукти” на болничното заведение). За държавата, за „света” пък няма да се е 
родил, опечалените му родители няма да са му станали родители.

По онова време (преди четири години) Св. синод излезе със „становище” по тази 
наредба, но то нямаше ефект и той едва ли си спомня за него. Наредбата днес 
е „актуализирана” и отново е предложена за приемане. Каква е (както тогава, 
така и днес) реакцията на „ревнителите”? Никаква. Този казус – според мен не 
по-малко християнски-травматичен от „джендър образованието” – не развълну-
ва никого, не бе, както се казва, „отразен”. Остана си кауза на полуформални 
акушерски (неправителствени, но и не-църковни) организации. Защо? Ами защо-
то, за да се развълнуваш от подобен казус, свързан с „нашите деца”, е нужно 
да имаш и определена доза християнска конкретност. Не само „консерватив-
но-традиционална” враждебност към „съвременния безбожен свят”.

Пак преди време написах кратък текст за едно момиче, което се хвърли под 
влака край Бургас, обявявайки, че „не иска повече да живее”. Размислих се за 
него, защото бяхме осведомени от медиите, че имало двама живи родители 
(не невменяеми и не социално безпомощни), които го изоставили от самото му 
раждане под опеката на печално известните „домове” за деца, лишени от ро-
дителска грижа. То израснало в тях, вкусило от предопределеното му социално 
„лузърство” и се отчаяло. 

Развълнувах се от това момиче, защото по всички правила на църковната „акри-
вия” то бе извършило непростим грях и ако бе загинало (а не само останало 
без крака, както се бе случило), трябваше да бъде видяно като жител на ада. И 
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ето, аз се попитах: ако сме християни, не трябва ли (най-малкото) да споделим 
вината за греха му, вместо да я стоварваме с гръмовит доктринален патос 
върху него, върху (слава Богу непознатите ни) негови родители и т.н. Защото, 
хвърляйки се под влака, то е отказало не просто своя, а и нашия живот – вклю-
чително живота на нас, християните, които не сме му го показали, не сме го 
намерили, за да му го покажем. Казах, че оправданието ни, че не сме познавали 
това момиче и дори не сме могли да подозираме за съдбата му, може да е осно-
вателно, само че то, показвайки нашата разделеност, ни забранява и да съдим.

За този свой извод получих укорителни думи, включително от свещеник („рев-
нител”), който написа, че съм се заел да оправдавам греха. И тутакси се върна 
от момичето към осъждането на един предъвкван седмици наред игрален филм, 
в който (по подобен начин) се бил оправдавал според него греха на Богоотстъп-
ничеството. Очевидно „западният” неправославен филм го вълнуваше повече от 
реалния факт.

Изобщо никой освен дирещите сензация журналисти не се развълнува по съ-
поставим с „конвенцията” начин от тази „камерна история”. Фейсбук не „гръм-
на”, социалните мрежи не „прегряха” от гласове на християни. И до днес не 
„прегряват” по случаи като този със застреляната от мъжа си млада жена, 
като този с пребитата пред очите на десетгодишното си дете (от своя брат) 
друга жена. Никой дори не ги свърза с прословутата конвенция. „Прегряваха” и 
„гърмяха” за „джендъра”. Разпоредиха да се „гърми” за него и от амвоните на 
храмовете ни (без дори да съобразят, че в неделите на заповяданите „молебни” 
в тях може би ще стоят малтретирани жени, малтретирани деца).

Спокойно, не се опитвам да заговоря отново за прословутата конвенция. Нека 
кой каквото иска да мисли за нея. Говоря за друго. Че са склонни да се „възпаля-
ват” от далечни и (все пак) абстрактни гримаси на „нехристиянския ни свят” 
(особено ако идват от Запад), но остават безчувствени и безсловесни пред 
гримасите му под носа им. Могат да заплачат над историите с „измъчените 
дечица” на Достоевски (каква литература!), но над съдбата на момичето край 
Бургас – не. 

Ние, „ревнителите”, спасяваме „човека” от „разчовечаване”. Конкретните чо-
веци обаче не ни вълнуват особено. Там сме тактични – в „интимни работи” не 
се месим. 

С огромна решимост стоим на стража на „Православието”. Православните оба-
че познаваме само ако са ни „на нивото” и можем да поспорим с тях от дистан-
ция.

… За такива Моисей ни е заповядал в Закона…

В заключение: знаете ли на какво сте заприличали всички вие, ревнители и 
„фобийни православни”? На онези фарисеи, довлекли в двора на Храма хванатата 
в прелюбодейство жена, за да питат Христос какво да направят с нея, понеже 
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„за такива” сам Моисей им бил казал „с камъни да се убиват” (вж. Иоан. 8:4-5).

Търсите сакрално алиби, за да хвърляте камъни. Търсите го в Стария завет, 
опитвате се да го изкопчите и от Новия.

Влачите в двора на Христовия храм кого и какво ли не: влачите католиците (за-
ради filioque, заради папизма, заради това, че се наричали „църква”); влачите „фа-
нариотите” (защото колаборирали с католиците); влачите „либералите” – чуж-
ди и нашенски (защото били отвратително „политкоректни”, оправомощавали 
перверзиите, а и не искали да влачат инославни, сексуално тормозени холивудски 
звезди и тям подобни за убиване с камъни); влачите „западняците” (защото до 
един са „либерали”, защото ни налагали „свръхрегулации”, нямали душа и широка 
източна „непосредственост”, защото въобще са… западняци); влачите хомо-
сексуалните (защото грехът им е видим, а няма как да познаете горделивците, 
сребролюбците, завистливците сред вас). И носите със себе си камъните. 

Защото изпитвате невероятна наслада да хвърляте камъни в (или от) двора на 
храма.

Знаете, че да се хвърлят камъни в „света”, е, общо взето, непозволено. „Хра-
мът” обаче превръща хвърлянето на камъни в „духовно ревнение”, в „любов” 
(към храма), прави го не само позволено, но дори задължително, превръща го 
в „послушание”. Веднага ви отделя от видения грях и тутакси ви нарежда зад 
крепостта на „благочестието”.

Нали знаете обаче как Христос отговаря на такива като вас? „Който от вас е 
без грях – казва, – нека пръв хвърли камък” (вж. Иоан. 8:7). Не, не се опитвайте 
да ми възразявате, че приписвам на Христос „морален релативизъм”. Казвал съм 
го и друг път, ще го повторя и сега: Христос въобще не отрича греховността 
на греха. Не казва, че довлечената прелюбодейка не е грешница. Не казва и че 
„либералът” не е в определени отношения грешник (със своя, да – напоследък 
все по-безразсъден „човекоцентризъм”, стигащ до морална всепозволеност). Не 
казва, че „западнякът” е без грях (със своето често пъти нетърпимо високоме-
рие към „не-западните”). Не казва дори, че „папистът” не греши (ако го слушаме 
като православни). Той обаче казва: ако нямаш греховете, в които си хванал, за 
да убиеш с камъни, довлечения грешник, това не означава, че нямаш грях – друг 
(или други). А ако е така, това означава, че сега, в ето този момент, ти при-
бавяш към него и греха да хвърляш камък, когато сам си грешен. Вършиш сиреч 
греха да осъждаш от името на Бога, когато и сам от Негово име си за осъжда-
не. С което развързваш спиралата на морална bellum omnes contra omnem. 

… И после Христос дава урока на всички вас, хвърлящите камъни (който от оня 
ден в Иерусалимския храм вие не сте научили). Урокът как се побеждава грехът 
по християнски. Не като се удари с камък, а като се удари ето с какво: „И Аз 
те не осъждам – промълвява Христос. – Иди си и недей вече греши” (Иоан. 8:11).

Мислите ли, че след случилото се отпуснатата „да си иде” прелюбодейка (която 
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няма как да не е знаела, че е за осъждане) ще има дързостта да съгреши отново 
пред Христос – пред Този, Който е проявил към нея напълно незаслужена милост 
(а милостта винаги е незаслужена и с това именно – задължаваща)? Тъкмо зара-
ди милостта, заради незаслужената милост, тя би се срамувала дори да помисли 
за повтаряне на греха. И поне пред Него, заради Него не би го извършила пак.

Всички ние, уважаеми, сме като тази прелюбодейна жена. Всички ние сме „от-
пуснати” (в Новия завет) грешници, които – за разлика от онази жена и въпреки 
проявената веднъж милост – продължаваме да повтаряме греховете си. И Хрис-
тос пак ни отпуска – „до седемдесет пъти по седем” (Мат. 18:22). 

Можете ли го и вие това? Би трябвало да го можете и сте длъжни да го може-
те, щом сте християни, а не фарисеи.

Не казвам, че е лесно. Къде по-лесно е да хвърляш камъни (особено пък под покро-
ва на свещено алиби). Но не това, а онова е християнското.

„Как обаче да проявяваме любов и милост към безобразията на „съвременния свят”? 
Как да проявяваме любов и милост дори към – о, ужас – веровите заблуждения (ере-
сите) на инославните?” – ще попита тук „ревнителят”, хранещ непрестанно „пра-
вославната” си душа с извличането в двора на храма на католици, протестанти, 
„фанариоти”, „икуменисти” и т.н. Та нали те са не-право-славни, „прелюбодейци” 
на вярата! „Как да проявяваме любов и милост към разчовечаващите човека „мо-
рални релативисти”, развратници, „содомити” – ще попита „ревнителят”, хранещ 
„православната” си душа с извличането в двора на храма на „либерали”, „постмо-
дернисти”, хомосексуални и т.н. Та нали те прелюбодействат спрямо човешкото!

Ще ви кажа. Ще се осмеля да ви напомня начина.

Като за момент дойдете в свяст, че не просто сте „православни”, не просто 
даже сте „християни”, а че сте Христови. А това съвсем не значи, че принад-
лежите към някаква земна „партия” (пък била тя и свещената, безспорно пра-
вата „партия”, противопоставяща се на „неправите партии”), а че сте освобо-
дените в света – онези „в света”, които вече „не са от света” (а са с Христа 
в Бога). Свободни са от света като Христос. И тъкмо затова като Христос 
именно трябва да могат да се отнасят към „света” малко по-свободно – „яко 
бози”. Да бъдат не „засегнати” от греха, „уплашени” от греха, а – макар и 
грешни – свободни спрямо него. Свободни да го отпущат с незаслужена (но за-
дължаваща го) милост, свободни да бъдат отпущани от него с незаслужена (но 
задължаваща ги) милост. 

Е, няма ли да изглеждаме така като „безгръбначни” за този грешен свят? Няма 
ли да му станем за посмешище със своята „без-обидност”? 

Не. Така само ще му покажем (въпреки Ницше), че сме наистина „изкупени”. 

А това е началото на християнската проповед.
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Атанас Славов

ДВАТА	ПОЛИТИЧЕСКИ	СВЯТА	НА	

СЪВРЕМЕННОТО	ПРАВОСЛАВИЕ

Съвременното православие е дълбинно раздвоено в отношението си към полити-
ческата модерност, разбирана като политически ред, основан на демокрацията, 
правата на човека и върховенството на правото. Тази вътрешна раздвоеност 
все по-ясно се очертава през последното десетилетие. Ако след края на кому-
нистическия тоталитаризъм имаше основателна надежда, че вече свободните 
православни църкви ще се обърнат към и подкрепят без особени резерви поли-
тическите ценности на либералнодемократичното общество, то три десети-
летия по-късно контекстът е значително променен. Въпреки че няма теологична 
несъвместимост между основните православни доктрини, от една страна, и 
демокрацията и правата на човека1, от друга, практическото прилагане на пра-
вославната политическа теология разкрива сериозен вътрешен разлом. Най-об-
що този разлом може да бъде илюстриран чрез отношението на православните 
църкви към демокрацията, правата на човека и международния правов ред. В 
светлината на проведения през 2016 г. на о. Крит Свят и велик събор на Право-

1  Относно принципите на съвременната православна политическа теология, вж. Атанас Славов, „Православ-
на политическа теология на участието. Основни принципи”, в: Християнство и култура, бр. 10/Зима/2015, с. 
5-22; А. Славов, „Универсализъм, съборност, свобода. Политико-теологични визии на събора в Крит”, в: Христи-
янство и култура, бр. 10/117/2016, с. 73-81.

Д-р Атанас Славов е юрист конституционалист, преподавател по пуб-
личноправни науки във Философския факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски”. Доктор по право на Университета на Глазгоу (2016) и доктор 
по конституционно право на СУ (2009). Неговите изследователски ин-
тереси са насочени към конституционното право и теория, пряка-
та демокрация и гражданското участие, политическата теология. Съ-
ветник по конституционни въпроси на министъра на правосъдието 
(2014–2015), съветник по законодателни въпроси в Министерския съ-
вет (2016). Автор на монографиите Гражданското участие в консти-
туционната демокрация (2017) и Върховенството на конституцията. 
Същност и гаранции (2010). Член на Настоятелството на Института 
за изследване на религиозната свобода, на Института за пряка демок-
рация, член на УС на Атлантическия съвет на България. 
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славната църква и неучастието на четири автокефални църкви в него (Руската 
православна църква, Българската православна църква – Българска патриаршия, 
Грузинската православна църква, Антиохийската патриаршия), може да се нап-
рави критичен анализ на дълбоките (гео-)политически разделения в рамките на 
православието – между демократичните държави, в които православните църкви 
са активен партньор и участник в изграждането на демократичното общество, 
и авторитарните държави, в които църквите са инструментализирани в подкре-
па на режима.

Ситуацията в България представлява хибриден случай – неукрепнала демокра-
тична система и институции, наред със самоизолиращата се Българска пра-
вославна църква с традиционно силно руско влияние в нея. Тази комбинация от 
фактори крие рискове за използване на Българската църква в хибридни действия 
за ерозиране на демократичния ред и разколебаване на евроатлантическата 
ориентация на страната. Скорошната ситуация около посещението на Москов-
ския патриарх Кирил и недопустимите негови изказвания по повод националния 
празник на страната само илюстрират подчиненото положение на българските 
църковни лидери и официални институции пред агресивната политика на Кремъл 
в региона. В този контекст не бива да се забравя, че Русия има дълга традиция 
на инструментализиране на православието за постигане на своите геополити-
чески цели.2 

В следващите параграфи ще се опитам по-ясно да очертая двете алтернативни 
позиции вътре в съвременното православие – едната в подкрепа на демокраци-
ята и правата на човека, другата – в подкрепа на ултраконсервативни общест-
вени тенденции, съчетани с авторитарен режим. Ключов тест за това къде 
стоят отделните автокефални църкви е тяхното отношение към приетите 
документи на Критския събор, особено към прогласените ценностни позиции в 
документите „Мисията на Православната църква в съвременния свят” и „Енци-
клика на Святия и велик събор на Православната църква”.3

Подкрепа за демокрацията или легитимиране на 
авторитаризма

В „Мисията на Православната църква в съвременния свят” са систематизира-
ни ценности, принципи и послания във връзка с основни политически и социал-
ни въпроси: Църквата има вселенска мисия, активно участва в обществените 
процеси, като свидетелства за високото достойнство и призвание на човеш-
ката личност, за императивите да се зачита свободата на човека; Църквата 
призовава да се изграждат междуличностни и обществени връзки, основани на 

2  Калин Янакиев, „Православието и Европа. Имперското инструментализиране на Православието”, в: Евро-
па, паметта, църквата. Политико-исторически и духовни записки (София, Хермес, 2015), 101-106.
3  The Mission of the Orthodox Church in Today’s World, Holy and Great Council 2016: https://www.holycouncil.
org/-/mission-orthodox-church-todays-world; Encyclical of the Holy and Great Council of the Orthodox Church” (June 
2016): https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council
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солидарността и справедливостта.4 Приема се, че Църквата не участва пряко в 
политиката, разбирана в тесен смисъл като борба за власт, но нейното свиде-
телство и послание е същностно политическо, доколкото то изразява загриже-
ност за съдбата на човека и неговата духовна свобода. Изтъква се, че помест-
ните църкви са призвани да подкрепят конструктивното сътрудничество със 
светските държави, да зачитат върховенството на правото в съответствие 
с библейската максима „отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу” 
(Мат. 22:21). Това сътрудничество обаче трябва да съхрани специфичната иден-
тичност на Църквата и държавата и да осигури тяхното взаимодействие за 
защита на уникалното достойнство и правата на човека, както и да гарантира 
социална справедливост.5 

Вселенското православно свидетелство, изразено в официалните документи на 
Критския събор, преодолява исторически детерминираните форми на традицион-
ната православна политическа теология – на „християнската империя” и на 
„християнската нация”. Както класическата имперска симфоня между Църквата 
и държавата (патриарха и императора), така и националистическата полити-
ческа теология от ХIХ в. са неадекватни на съвременния политически и социо-
културен контекст на демократичните общества, в които живее мнозинството 
от православните християни. Нещо повече, традиционните политико-теологични 
модели на православието са дълбоко компрометирани и изчерпани от безкрайни-
те конюнктурни компромиси, които Църквата е трябвало да прави, за да оцелява 
в условията на авторитарни и автократични режими. За всеки критично мислещ 
съвременник трябва да е ясно, че няма връщане към „изгубения рай” на имперско-
то или националистическото православие. Обективните социално-икономически, 
демографски и технологични процеси правят практически невъзможно възкреся-
ването на традиционалистките затворени общества както на Балканите, така 
и в пределите на Русия. 

Новият модел на православна политическа теология, прогласен на Събора в 
Крит, съответства на установяването на конституционна демокрация и пра-
вова държава, на едно цялостно и задълбочено разбиране за достойнството, 
свободата и правата на личността, на плуралистичния характер на граждан-
ското общество. Без да изменя на своите трансцедентни основания и дълбоки 
теологични доктрини, вселенското православие постепенно заговаря на езика 
на политическата модерност (либерална демокрация, права на човека, върховен-
ство на правото), за да може да предаде на съвременния човек своите дълбинни 
послания. Църквата не може да рискува съзнателно да се маргинализира, да се 
самоизолира, като остане в периферията на социалните и културните процеси 
в съвременните общества.6 Ако това се случи, ще е равносилно на изоставяне 
на вселенската мисия и отговорността за света. 

4  The Mission of the Orthodox Church in Today’s World.
5  Encyclical of the Holy and Great Council of the Orthodox Church (§ 16).
6  John Meyendorff, The Byzantine Legacy in the Orthodox Church (New York: St Vladimir's Seminary Press,1983), 
225-229.
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Критският събор свидетелства, че православието не може да бъде нито им-
перско, нито национално, а вселенско, съборно и ангажирано с проблемите на 
човека и обществото. Не чрез институционално декретиране от позицията на 
властта и авторитета, а чрез при-общаване и съ-участие Православната църк-
ва може да изпълни мисията си в света. Все повече се утвърждава разбирането 
за Църквата като общност и събрание (εκκλησία), като нов социален порядък, 
основан на специфични ценности, принципи и практики. Именно такава църква 
може да бъде естествен притегателен център за активните граждани в об-
ществото. Това може да се постигне не чрез доминация над личността, а чрез 
изграждане на живи общности, които зачитат достойнството и свободата на 
личността, като в същото време култивират чувство за участие, солидарност 
и мисия. 

За да остане вярна на своята теология и ценностна ориентация, ориентирана 
към зачитане на човешкото достойнство и свободата на личността, Право-
славната църква следва да приема плурализма в обществото, изразяван чрез 
демократични политически практики, да зачита свободния избор на съвремен-
ния човек, макар и не винаги да може да го приеме и да се съгласи с него. За да 
изпълнява евангелската си мисия в света, Църквата трябва да е адаптивна към 
различни култури, традиции, социални роли, да може да говори на езика на съвре-
менния човек с неговите въпроси, проблеми, болки. Това е част от апостолската 
мисия на Църквата в духа на проповедта на св. ап. Павел – за немощните ста-
нах като немощен, за да придобия немощните, за всички станах всичко, щото 
по какъвто и да е начин да спася някои (1 Кор. 9:22). Ето защо Православната 
църква, оставайки вярна на своето учение, може да „подкрепя една политическа 
общност, която е демократична по такъв начин, че бива организирана около мо-
дерните либерални принципи на свобода на избора, религиозна свобода ... защита 
на човешките права ... разделението между църква и държава”7.

Като контрапункт на тази съборна православна визия, Руската православна 
църква (РПЦ) развива алтернативна политико-теологична програма в подкрепа 
на един авторитарен режим, в който властта на държавата е до голяма сте-
пен произволна, а човешката личност е сведена само до инструмент и ресурс 
за налагане на политиката на господство. Радикалната ултраконсервативна 
интерпретация на православието, която се извършва в средите на РПЦ, прави 
все по-вероятно едно де факто разделение между църквите с прозападна и де-
мократична ценностна ориентация с център Константинопол и православния 
антизападен и авторитарен фундаментализъм с център Москва.8 

Актуалната обществено-политическа доктрина на РПЦ съчетава елементи на 
антизападна и антилиберална идеология с крайно консервативни позиции относ-
но „традиционните ценности” и подчинената роля на правата на човека в из-

7  Aristotle Papanikolaou, The Mystical as Political: Democracy and Non-Radical Orthodoxy (Notre Dame, IN: 
University of Notre Dame Press, 2012), 70-77,12.
8  Светослав Риболов, „Предизвикателството към европейските ценности от неконтролираното мигриране 
към ЕС”, в: Християнство и култура, бр. 1/118/2017, с. 19-28, 25-26.
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граждането на „православната държавност”.9 По този начин РПЦ се превръща в 
ключов съюзник на Кремъл в изграждането и поддържането на един авторитарен 
режим вътре в страната и силен агент на геополитическо влияние в междуна-
родните отношения.

През последните няколко години Българската православна църква все повече 
попада под влиянието на подобни антиевропейски и ултраконсервативни те-
чения. Така например заявената категорична подкрепа на БПЦ за статута и 
действията на Украинската православна църква – Московска патриаршия, която 
се използва от авторитарния руски режим за прикриване на разузнавателни и 
хибридно-пропагандни операции, е индикация за все по-силното проникване у нас 
на руските центрове на влияние.10 Възприемането в публичната позиция на БПЦ 
на аргументи и тези, които са част от арсенала на руската геополитическа 
пропаганда (вкл. и във връзка със спора около т.нар. Истанбулска конвенция), е 
крайно обезпокоително както от гледна точка на демократичните процеси в 
страната, така и във връзка с опазването на националната сигурност. 

Друг конкретен пример за директното руско влияние е отказът за участие на 
БПЦ в Критския събор – със същите аргументи, ползвани от РПЦ, с открито 
антизападно звучене, маскирани като защита срещу икуменизма и „отстъпление 
от православието”. По този начин БПЦ става част от стратегията за ползване 
на хибридни начини на пропагандно въздействие върху българското общество. 

 Всъщност в рамките на последните три години може да се проследи свое-
образна ескалация на твърде спорни позиции, заемани от БПЦ. Така например 
традиционното заиграване на Св. синод с бившата монархическа институция 
(решението през 2016 г. за споменаването в богослужението на Симеон Втори 
като „Цар на българите”; официалните църковните почести, които се отдават 
на бившия монарх) също ерозира легитимността и подкрепата за демократич-
ните републикански институции в страната. От друга страна, публичните по-
зиции, заемани от отделни митрополити, които директно се обявяват срещу 
европейските демократични и правозащитни ценности като водещи до упадък, 
срещу евроатлантическия Запад (колонизатор на славянскоправославните наро-
ди, разрушаващ националните и религиозните традиции) и в подкрепа на „пра-
вославнославянската цивилизация” с център Москва, са неприемливи от гледна 
точка на конституционния демократичен ред в страната. Като се има предвид 
високата степен на обществено доверие в Църквата (над 50 %), ежегодната 
държавна бюджетна субсидия (най-малко 3 милиона лв.), както и гарантирано-
то място на епископата на БПЦ на всякакви държавни чествания, официални 
клетви, молебени и т.н., възможността за влияние върху обществените нагласи 
и прокарване на чужди пропагандни тези е значителна. Ето защо българските 
институции следва да поставят ясно изискване пред БПЦ за лоялност към демо-

9  Калин Янакиев, „Критика на „новия консерватизъм” (1), в: Портал „Култура”: http://kultura.bg (22.01.2018); 
Светослав Риболов, „Неоконсерватизмът и човешките права”, в: Християнство и култура, бр. 7/124/2017, с. 
35-47.
10  Атанас Славов, „Българската православна църква – инструмент на руското влияние в региона”: http://
bulgariaanalytica.org/2017/06/28/the-bulgarian-orthodox-church/ (28.06.2017).
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кратичния конституционен ред и правата на човека, към цивилизационния избор 
на българското общество за принадлежност към западните либерални демокра-
ции. От своя страна БПЦ трябва да направи избор дали иска да принадлежи към 
семейството на православните църкви на демократичните европейски държави, 
или към някакъв авторитарно-евразийски „православен свят”.

Подкрепа за достойнството и правата на човека или 
ултраконсервативен комунитаризъм

В съборния документ „Мисията на Православната църква в съвременния свят” 
фокусът закономерно е поставен върху достойнството, свободата и отговор-
ността на човешката личност в светлината на библейското откровение. Осно-
вополагащо е разбирането за сътворяването на човека по „образ и подобие Бо-
жие”, което отваря пътя за преобразяване и обожение на човешките личности, 
които пребъдват в богообщение. Това основно положение пронизва православ-
ното богословие и определя неговия персоналистичен характер. Християнската 
онтология е онтология на участието, общението и сътрудничеството между 
свободни личности. Ето защо Църквата се ангажира с усилия за подкрепа на съ-
трудничеството между различните социални и религиозни групи в обществото 
в защита на човешкото достойнство. 

В съборното послание свободата на личността се разглежда като един от 
най-големите Божии дарове за човека, който обаче е свързан с императивите 
на отговорността – пред Бог, пред самия себе си, пред другите и обществото. 
Нарушаването на правата на човека, материализмът и консумеризмът, морал-
ният упадък са различните измерения на злоупотребата с дара на свободата. 
Изразените в съборния документ позиции следва да се разглеждат от позици-
ите на християнския персонализъм, който предполага не някакво крайно индиви-
дуалистично разбиране за правата на личността, а споделяне на опита и етоса 
на общението с Бог и с другите. 

Именно това разбиране за личността-в-общение е в основата на християнския 
хуманизъм и персонализъм, които от своя страна могат да бъдат преведени на 
езика на политическата модерност и представени като принципи на правата на 
човека и либералната демокрация.11

В своето политико-теологично учение Църквата подчертава важността на пра-
вата на човека. Църквата приема, че последователната защита на правата на 
човека е отговор на съвременната социална и политическа криза. Правата на 
човека, защитаващи физическата неприкосновеност и духовния интегритет на 
личността, трябва да бъдат публично отстоявани от Православната църква. 
В същото време правата не трябва да бъдат противопоставени на основните 
ценности на семейството, религията, християнския морал.12 

11  Papanikolaou, The Mystical as Political, 4.
12 Encyclical of the Holy and Great Council of the Orthodox Church (§16).
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Зачитането на достойнството и свободата на човека като основополагащи 
ценности намира израз и в позицията на вселенското православие относно от-
хвърлянето на различните форми на дискриминация като накърняващи равното 
достойнство на всяка човешка личност. Същевременно, подкрепяйки правата на 
човека и равното отношение към всички, Църквата защитава и своето учение 
за ролята на семейството, църковните тайнства, ролята на двата пола в цър-
ковния живот, както и ангажимента да свидетелства публично за своята вяра. 

За разлика от авторитетно звучащия съборен глас на Православната църква 
Руската църква разглежда личността като детерминирана от своята етно-на-
ционална принадлежност и като подчинена на всемогъщата държава, която се 
явява единствен легитимен изразител на „обществения интерес”. Цялото мно-
гообразие на активни социални роли на човешката личност в едно демократично 
и плуралистично общество е заменено от наложената функция на личността 
да акламира и изпълнява решенията на Президента и Патриарха. Необходимото 
християнско участие в живота на Църквата и в публичните дела на държавата 
с ясно съзнание за мисия и отговорност е заменено от авторитарно подчинение 
на единствено правилната воля, под страх от санкциониране. Това е отношение 
на авторитарна субординация и редукционистко третиране на човешката лич-
ност, което не съответства както на християнската вяра и опитност, така 
и на църковния етос на съборността. Формирането на църковни и граждански 
отношения, изцяло ориентирани към изпълнение на върховната воля на лидера, 
е по същество отстъпление от базисни ценности на Христовата вяра. Нещо 
повече, ако този процес не бъде обърнат, в един момент може да се окаже, че 
една от големите православни църкви въпреки своята формална каноничност е 
впрегната в служба на един агресивен и милитаристичен режим. Така, вместо 
да се ползва публичното пространство на държавата за свидетелстване на 
Христовата вяра и истина, се ползва духовното пространство на Църквата за 
прокарване и легитимиране на авторитарни политически решения.

Съюзът между РПЦ и съвременната руска държава, първоначално мислен в рамки-
те на традиционната имперска симфоня, последното десетилетие еволюира до 
един нечестив съюз, в който църквата се превръща в инструмент за осъщест-
вяване на политиките на авторитарния режим и за идеологическа мобилизация 
на руското общество срещу ценностите на западната демокрация и правата 
на човека. Тази практическа публична позиция на Руската църква до известна 
степен противоречи на официално приети църковни документи като Основи на 
социалната концепция на РПЦ и Основното учение за човешкото достойнство, 
свободата и правата на човека. Макар и издържани в социално-консервативен, 
комунитаристки и патриотичен дух, тези документи все пак признават някои 
ключови принципи на демокрацията като правовата държава, защитата на ос-
новните права, разделението на властите, отделянето на църквата от държа-
вата.13 Публичната позиция и практическите действия на РПЦ, а не формално 
приети документи са решаващи за реалната оценка – РПЦ се явява ключов 

13  The Basis of the Social Concept of the Russian Orthodox Church (2001): https://mospat.ru/en/documents/
social-concepts/; The Russian Orthodox Church’s Basic Teaching on Human Dignity, Freedom and Rights (2008): 
https://mospat.ru/en/documents/dignity-freedom-rights/.
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партньор на държавата в установяването на авторитарния режим и в провеж-
дането на идеологическа пропаганда. 

Подкрепа за справедлив международен ред или агресивен 
експанзионизъм 

Съвременната православна политическа теология преоткрива християнския 
универсализъм и общностно участие, които са неизменна част от вътрешния 
православен етос и от вселенското свидетелство на Църквата. Мисията на 
Църквата в света намира израз не просто в осигуряване на помощ и подкрепа 
на хората в нужда, каквото може да прави дори по-ефективно една секуларна 
хуманитарна организация, а в това да открие възможност за по-дълбока транс-
формация и преобразяване, започвайки от отделните хора и общности, за да 
стигне до обществото.14

В „Мисията на Православната църква в съвременния свят” мирът и справед-
ливостта се разглеждат в богословската перспектива на възстановяване на 
падналото човечество и неговото съединяване с Христос. Именно новото ор-
ганично единство между човека и Бога в личността на Христос прави възмож-
но универсалното утвърждаване на принципите на мира, свободата, справедли-
востта между хората, както и разпространяването на християнската любов. 
Подчертава се, че мирът и справедливостта са не само божествени дарове, но 
и че тяхната реализация зависи от сътрудничеството на самите хора. Право-
славната църква подкрепя всички хора, които искрено се борят за мир, справед-
ливост, братство, свобода, доколкото всички са чеда на единия небесен Отец. 
Църквата осъжда различните форми на агресия и война, като в същото вре-
ме насърчава усилията за диалог и мирно уреждане на конфликтите. От поли-
тико-теологична перспектива Православната църква отхвърля концепциите за 
„справедливата война”, като разглежда военните действия като трагичен израз 
на разделението, отчуждението и злото в света.15 

В съборната енциклика Църквата изключва всички форми на агресия, основани на 
религиозен фанатизъм, осъжда нарушаването на държавните граници, обоснова-
но с различни форми на национализъм. В документа се подчертава, че в своето 
универсално тяло Църквата обхваща в себе си много различни народи, като по 
този начин се акцентира върху принципа на универсалната солидарност и се 
подкрепя тясното сътрудничество между народите и държавите за мирно раз-
решаване на конфликтите.16 

В противоречие със съборната позиция на Православната църква, Руската църк-
ва традиционно е използвана в пропагандната кампания за защита на агресив-

14  Anastasios Yannoulatos, Facing the World: Orthodox Christian Essays on Global Concerns (Chrestwood, NY: St. 
Vladimir’s Seminary Press, 2003), 31-32.
15  The Mission of the Orthodox Church in Today’s World.
16  Encyclical of the Holy and Great Council of the Orthodox Church (§17-18).
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ните политики на Русия както по отношение на Крим и източните провинции на 
Украйна, така и във връзка с ескалацията на войната в Сирия и пряката руска 
военна намеса в нея. Агресивният интервенционизъм в Украйна пропагандно се 
обосновава със защитата на правата на руското малцинство и на руското пра-
вославие в тези територии, както и с позоваване на геополитическата визия за 
„Руския свят”. В тези случаи РПЦ отстъпва от своята евангелска мисия да про-
повядва мир и помирение между всички враждуващи страни, а открито застава 
на страната на агресивната и експанзионистична държавна политика. Следва да 
се има предвид, че самата църква е ангажирана в подкрепа на милитаризацията 
вътре в руското общество, както и подпомага дейността на крайни национа-
листически движения – от създаването на цялостна структура за отношения и 
сътрудничество с въоръжените сили и правоохранителните органи17, до взаимо-
действие и духовно обгрижване на паравоенни и агресивни групировки като ка-
зашките организации18, вкл. и организациите на воюващите в Източна Украйна. 

Не е случаен и фактът, че все повече РПЦ (както и свързани с нея организации), 
в претенциите си за първенствуващо място сред православните църкви, се 
ангажира с негативна пропаганда по отношение на Вселенската патриаршия – 
като се започне от безпочвените обвинения в икуменизъм и предателство на 
православието по време на Критския събор и се стигне до абсурдни твърдения, 
охотно разпространявани от прокремълски сайтове, за връзки на патриарх Вар-
толомей с ЦРУ и с преследвания в Турция Фетулах Гюлен.19

Със съдействието на руската държава РПЦ получава влияние далеч извън кано-
ничните си граници. Като използва съществуващата мрежа от т.нар. „подво-
рия” в другите православни страни, като създава и поддържа парацърковни орга-
низации, както и като се обявява за правоприемник на църквите и имуществото, 
оставено от белоемигрантските общности от първата половина на ХХ в., РПЦ 
пропагандира своята открито антизападна и ултраконсервативна версия на 
православието. Нещо повече, във все по-голяма степен може да се говори за 
симбиоза между държавата и църквата, която превръща религията в идеоло-
гия, насочена към запазване на съществуващия недемократичен политически и 
социален ред, маскиран като съхраняване на някакви „традиционни християнски 
ценности”.20 

В задграничните си мисии РПЦ работи активно с държавни институции (вкл. 
федералната агенция Россотрудничество, създадена с указ на президента на 
Руската федерация през 2008 г.21) и „обществени организации” (Фонд „Русский 

17  Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, 
председателстван от бившия подполковник от армията, а сега протойерей Сергий Привалов: http://www.
patriarchia.ru/db/text/65957.html; http://pobeda.ru/.
18  Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством: http://www.skvk.org/.
19  Evagelos Sotiropoulos, ”How Russia’s Information Warfare Targets the Church of Constantinople”, Public 
Orthodoxy. org (29 January 2018): https://publicorthodoxy.org/2018/01/29/russian-information-war-
constantinople/#more-4093. 
20  Andrew Higgins, „In Expanding Russian Influence, Faith Combines With Firepower”, New York Times (13.09.2016): 
https://www.nytimes.com/2016/09/14/world/europe/russia-orthodox-church.html?_r=0.
21  http://rs.gov.ru/ru/about.
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мир”22, Международната обществена фондация „Единство на православните на-
роди”23), които са директно под контрола на съответните институции и са 
място за легендиране на агенти на руските специални служби. Така например 
Фондацията „Руски свят” е учредена от Министерството на външните работи 
и Министерството на образованието и науката в изпълнение на специален указ 
на президента на РФ, издаден през 2007 г. Основното имущество на фондацията 
се формира от директно предоставени публични средства от федералния бю-
джет. Цялото ръководство на фондацията – председател, заместник-председа-
тели, членове на настоятелството и оперативното ръководство се назначават 
от президента на РФ. Сред членовете на настоятелството са Митрополит 
Иларион Алфеев (председател на Отдела за външни връзки на РПЦ), както и ми-
нистърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на културата и др. 
Наред с подкрепата за руската култура в други страни, фондацията има за цел 
да съдейства за разпространението на обективна информация за съвременна 
Русия ... и формиране на тази основа на благоприятно за Русия обществено мне-
ние24, т.е. целенасочена пропаганда в подкрепа на официалната руска политика. 
Сред целите на фондацията изрично е предвидено и сътрудничеството с РПЦ. 
По този начин РПЦ и нейните представители извън пределите на страната 
трябва да координират своите действия с официалните държавни институции. 
Самите църковни представители следва да се разглеждат като предни посто-
ве на руската външна политика, влияние и въздействие в съответните страни. 

Международната обществена фондация „Единство на православните народи” 
е другата „обществена организация”, пряк инструмент на политическо влия-
ние, легендирано като поддържане на активни църковно-културни отношения с 
традиционно „православните страни”. Основана под патронажа на Московския 
патриарх Алексий II през 1995 г., организацията не крие своята по същество по-
литическа дейност. С организирането на ежегодни междуправославни асамблеи 
и с връчваните награди на висши държавни, политически и църковни ръководи-
тели25 фондацията е публичен агент на руско влияние в страните, в които осъ-
ществява дейност. Сред българските лауреати са патриарсите Максим (2004) и 
Неофит (2015), както и президентът Г. Първанов (2002). При една от последните 
прояви на фондацията в България във връзка със 140 години от освобождението 
на Плевен през декември 2017 г. председателят на организацията В. Алексеев 
осъществява срещи на високо политическо ниво – с президента на Р България, с 
вицепремиера К. Каракачанов, с народни представители, с областния управител 
и кмета на Плевен, с трима български митрополити и т.н.26 Очевиден е изцяло 
политическият характер на тази „православна мисия” на организацията и ней-
ните регионални поделения в различните страни. 

22  Според наличните данни в България плътна мрежа от организации получават подкрепа от Фондацията 
„Руски свят”: https://www.russkiymir.ru/catalogue/catalog.php?country=68.
23  http://www.ifuocn.com/.
24  https://www.russkiymir.ru/fund/.
25  Сред тях са президентите на Сърбия, България, Черна гора, Република Сръбска, Гърция и др.: http://www.
ifuocn.com/userfiles/laureates/laureatyi-premii-fonda-(2).pdf.
26  http://www.ifuocn.com/novosti/prazdnik-v-plevne.html.
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За използването на РПЦ за ерозиране на подкрепата за евроатлантическата 
интеграция на страните от Западните Балкани свидетелства доклад на маке-
донските разузнавателни служби от 2017 г. В документа директно се твърди, 
че агенти на руското разузнаване и дипломати участват от близо десетилетие 
в разпространяване на пропаганда и провокиране на нестабилност в Македония 
като част от цялостна кампания на Балканите срещу разширяването на НАТО. 
В тези хибридни и подривни действия са ангажирани не само съответните 
руски федерални агенции и дипломатически представителства, но и Руската 
църква, чрез която се осъществява директна пропагандна дейност уж в защита 
и укрепване на „православнославянското братство” и културно-политическите 
връзки между Русия, Македония, България, Сърбия и Черна гора. И нещо много 
важно: според доклада част от пропагандните и подривни действия на руските 
служби в Македония се координират от агенти на руските служби в София и 
Белград.27 От страна на българските институции нямаше официална реакция на 
тези констатации, но е малко вероятно да допуснем, че подобна активност не 
е засечена от ДАНС. 

* * *

Последното десетилетие е ключово за формирането на съвременното отноше-
ние на Православната църква към политическата модерност. Едновременно про-
тичат два процеса. От една страна, във все по-голяма степен съборният глас 
на Православната църква се извисява в подкрепа на демокрацията, правата на 
човека и правовата държава, в защита на справедливия международен ред, мира 
и солидарността между народите. Това развитие намери своя консолидиран съ-
борен израз в решенията на Святия и велик събор през 2016 г. От друга страна, 
все повече се очертава образът на политическата злоупотреба с православието 
в Русия, за легитимиране на авторитарния режим, за идеологическа мобилиза-
ция на обществото срещу западните либерални и хуманистични ценности. Това 
са и двата политически свята, между които трябва да избират „традиционно 
православните страни” – либералнодемократичният и евроатлантическият от 
едната страна, реакционно-авторитарният и евразийският, от другата. Този 
избор за обществата и православните църкви от региона е стратегически и 
съдбовен, тъй като ще определи тяхното развитие за десетилетия напред.

27  https://www.occrp.org/documents/spooksandspin/Document4.pdf (18.03.2018).
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Марк Седжуик

НЕОЕВРАЗИЙСТВОТО	В	РУСИЯ
1
	

Колапсът на Съветския съюз през 1991 г. донесе в Русия някаква версия на запад-
ната модерност, а в руската политика – един необичаен вариант от традици-
онализма: неоевразийството. Тази идеология беше развита от традиционалиста 
с централна важност Александър Дугин и беше насочена принципно към онези 
сектори на руското общество, които отхвърляха политиките на президента Бо-
рис Елцин и идеята за преобразяване на Русия в някаква разновидност на либе-
рална демократична държава с разумни отношения спрямо Запада. С промяната 
на политическия климат при президента Владимир Путин неоевразийството се 
пренесе от периферията към политическия мейнстрийм.

1  Преводът е осъществен по Sedgwick, Mark. „ Neo-Eurasianism in Russia.” Against the Modern World: 
Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century, Oxford University Press, 2004, pp. 221–
40. Oxford University Press, http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0195152972.001.0001/acprof-
9780195152975-chapter-13.

Марк Седжуик е британски историк, изследовател на традиционализ-
ма, исляма, суфи-мистицизма и тероризма. Преподава арабистика и 
ислямистика в Aarhus University, Дания. По неговите собствени думи 
изследванията му се фокусират върху трансфера на религии и тра-
диции в края на предмодерния и модерните периоди. Преди настояща-
та си позиция в Дания преподава в Кайро (American University in Cairo, 
1999–2007). Той е основател на Европейското общество за изучава-
не на западния езотеризъм и член на борда на Нордичес кото общест-
во за близкоизточни изследвания. Автор е на множество монографии, 
сред които Sufism: The Essentials. Cairo: American University in Cairo Press, 
2000; Western Sufism: From the Abbasids to the New Age. New York: Oxford 
University Press, 2016, както и Against the Modern World: Traditionalism 
and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. Oxford University 
Press, 2004, превод на част от която е предложен тук. Книгите му са 
преведени на множество езици и добре познати в академичните об-
щности, свързани с неговите теми. Съставител е на сборници с научни 
текстове. Марк Седжуик е често канен лектор в различни европейски 
и американски университети. Сред последните му теми срещаме заг-
лавия като  „Езотеризъм и политика: Случаят на Александър Дугин”; 
„Възходът на традиционализма в Русия“, „Неотрадиционалисткият ис-
лям като постмодернизъм” и др.
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Ранен традиционализъм в СССР и Русия

Традиционалисткият ъндърграунд (нелегалният традиционализъм)

Макар традиционализмът преди ерата на Перестройката да беше по необходи-
мост ограничен до дисидентските кръгове, през 60-те години на ХХ век вече 
съществуваше руски традиционализъм. Той навлезе в Съветския съюз първо чрез 
Ленинската библиотека в Москва, която по незнайни причини беше необичайно 
добре заредена с авторите на традиционализма.2 Вниманието на Евгений Голо-
вин – руски поет, известен само на кръга дисидиращи или „независими” инте-
лектуалци, който той ръководеше, бива привлечен към писателите на традици-
онализма в периода 1962–63 година посредством препратките от Le matin des 
magiciens на Луи Повелс…

Своя интерес към традиционализма Головин предава на своя кръг, който е само 
един от многото малки кръгове интелектуалци, които могат да се открият 
тогава из Съветския съюз. Разочаровани от все по-спарената догма на късния 
съветски марксизъм-ленинизъм, тези дисиденти или „независими” интелектуалци 
започват да населяват периферията на съветския живот, бойкотирайки инсти-
туции като Комунистическата партия и Комсомола, членството в които беше 
изискване за професионален успех в области като академията и журналистика-
та, където интелектуалците обикновено работят. Вместо това те работят 
като статисти, библиотекари и дори чистачи на улици. Следвайки установе-
ната руска практика, те се срещат в апартаментите си или в кухните, за 
да говорят, пият, но също и да четат и обсъждат философски, литературни и 
поетически работи, понякога разпространявани в самиздат (домашно изготвени 
копия) и понякога своите собствени съчинения. Алтернативната музика също 
цъфти в тази среда; западните жанрове като рока и пънка гледат изпод вежди 
съветския истаблишмънт, като по този начин добиват интелектуална респек-
табилност, непозната в страните, в които възникват първоначално. Много от 
тези интелектуалци учат чужди езици (често от паралелни текстове). Само-
образованието им в хуманитарните науки нерядко достига нива далеч отвъд 
обичайно достиганите от самоуките на Запад.3 

Съветският кръг на Головин включва Гайдар Джамал и Александър Дугин, които 
стават двамата най-важни традиционалисти на Русия. Джамал, който се при-
съединява към кръга през 1967 г., е московчанин от азербайджански произход, а 
образованието и възпитанието му са по-скоро светски и съветски, отколкото 
ислямистки. Като младеж той се потапя в библиотеката от философски рабо-
ти, оставена му от неговия дядо по майчина линия – отомански турчин, мигрирал 
в Русия и присъединил се към Октомврийската революция на страната на бол-
шевиките, който по онова време преподава в престижния Държавен институт 

2  За по-нататъшни коментари вж. ДБ 1 (в началото на бележковия апарат авторът препраща към своя сайт 
http://www.traditionalists.org/, където са поместени под поредни номера допълнителните бележки. Адресът за 
тези бележки към настоящия текст е: http://www.traditionalists.org/anotes/ch12.htm.
3  Виж ДБ 2.
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за театрално изкуство.4 Дугин, който влиза в кръга около 1980 г., е син на пол-
ковник от съветската армия.

Головин, Джамал и (по-късно) Дугин работят върху възстановяването на тради-
ционализма от книгите, които намират в Ленинската библиотека, като понякога 
се опитват да се догаждат за съдържанието на неналичните книги единст-
вено по заглавията им. Макар Symbolisme de la Croix на Генон да е недостъпна 
(бидейки в „затворения сектор” на библиотеката), Pagan Imperialism на Евола (в 
по-традиционалисткото ревизирано издание от 1933, Лайпциг) е била оставена 
в отворената колекция на библиотеката. Когато е била получена през 1957, 
отговорните за тези решения очевидно не са се задълбочавали в повече от за-
главията. Руските традиционалисти обаче, хващайки следата от обясненията 
на модерността, които дава Генон, като цяло реагират на тях (поне след 1991) 
по-скоро по модела на Евола.

Традиционализмът дава интелектуално задоволителни обяснения на съветската 
реалност, в която те живеят и която са отхвърлили, но не ги подтиква към ня-
какво действие. Дугин превежда на руски Езическият империализъм на Евола, но 
опитите му да я разпространи в самиздат има малък успех. Нито духовната дей-
ност, към която на Запад обичайно води Генон, нито политическата активност, 
свързвана с Евола, са били възможни в Москва през 60-те и 70-те години. Всяка 
възможност за политическо действие е била изключена по очевидни причини, а 
духовната дейност е била ограничена поради липсата на необходимата инфра-
структура. Досегът до съществуващите традиционалистки религиозни групи 
не е бил лесен от Съветският съюз, макар че Владимир Степанов, възпитаник 
на Московския философски институт, който е принадлежал към кръга на Головин, 
успява да се свърже с един (нетрадиционалист) британски неосуфи – известния 
новелист и поет Робърт Грейвс.5 Въпреки че Джамал се присъединява към су-
фийския орден Накшбандия в Таджикистан през 1980 г., суфизмът, изглежда, не 
е важен за него. Когато взима Головин и Дугин за едномесечно пътешествие в 
Зеравшанските планини в Североизточен Памир по-късно същата година, те не 
посещават шейха на Джамал, макар че посещават гробовете на различни суфи 
светии.6

Единственото действие, до което стига кръгът на Гловин, е, че от време на 
време те твърде се напиват. Онова, което Дугин по-късно нарича „ексцес във 
всички форми”, е било приемано като форма на бунт. Тази невъздържаност сре-
щаме в някои от романите на друг един член на кръга на Головин – новелиста 
Юри Мамлеев, описан от един критик като „майстор на сексуалната и некро-
филската гротеска”.7

4  Гайдар Джамал, интервю. Според други източници той може да е следвал в Московския институт по изтоко-
знание и да е бил изгонен оттам през 1969 г.
5  Халянд Удам (имейли, март-юни 2000). Вж. ДБ 3.
6  Джамал се присъединява към клона на Накшбандия, ръководен от Ишан-е Халифат. Дугин и Джамал, интер-
вюта.
7  Caryl Emerson, +The Russians Reclaim Bakhtin,” Comparative Literature 44 (1992), 415-24.
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Традиционализмът се среща единствено в Москва, макар че кореспондентът на 
Грейвс – Стапанов – става посредник на разпространението му в Естония. Той 
окуражава интереса към традиционализма у Халянд Удам, естонец, който между 
1967 и 1971 работи върху докторската си дисертация в Московския институт 
за източни науки.8 Първоначалният интерес на Удам е бил в областта на индо-
логията и именно той е открил книгата на Guénon Introduction générale à l'étude 
des doctrines hindoues, докато е търсел работи върху индийската философия в 
каталога на библиотеката. Удам се впечатлява и успява да намери и прочете 
други произведения на традиционализма с помощта на Степанов, на когото е 
бил представен от своя научен ръководител в Института за източни науки. 
След това той се завръща в Естония и става първият естонски традициона-
лист. Значително общуване между Удам и московския кръг на Головин обаче няма, 
а и по-сетне Удам става критик на руските традиционалисти.9

На Головиновия кръг, изглежда, не е обръщано кой знае какво внимание от страна 
на официалните власти, макар да се твърди, че Джамал е бил изпращан в психи-
атрични заведения няколкократно (тогава това е стандартен начин за контрол 
на дисиденти). КГБ очевидно започва да толерира подобни неформални кръгове 
в рамките на някакви граници – граници, които Дугин явно е превишил. В 1983 г. 
властите научават за сбирка в ателието на някакъв художник, където Дугин 
пее и свири на китара – по неговите думи – „мистични антикомунистически 
песни”. Той бива задържан за кратко. КГБ намира забранена литература в ста-
ята му – най-вече книги на Александър Солженицин и Мамлеев (по-рано споме-
натия писател романист, който е бил част от кръга на Головин, но е емигрирал 
в Америка, преди Дугин да се присъедини).10 Дугин е изключен от Авиационния 
институт, където е учел по това време. Той намира работа като уличен метач 
и продължава да чете в Ленинската библиотека с фалшива читателска карта.11

Традиционализмът при „Перестойката”

Периодът на Перестройката12 (1986–91) в много отношения е златна ера за „не-
зависимия” интелектуалец. Най-неочаквано немислимото преди става възможно 
и дори популярно. Забраните са вдигнати. Нови области се отварят за онези 
без членство в Комунистическата партия. Нови идеи могат да бъдат развивани. 
Бюлетинът на естонското ориенталистко общество дори публикува в броя си 
от 1988 г. превод (от Удам) на Cycles cosmiques на Генон.13

Именно по време на Перестройката руските традиционалисти за първи път 
проявяват активност. В 1987 г. Дугин и Джамал заедно се присъединяват към 
„Памят” („Памет”), която по-късно е описана от Дугин като „най-реакционната 

8  Дисертацията е върху Сухраварди, един от „Ислямските философи” на Наср.
9  Удам, имейли. Вж. ДБ 4.
10  Вж. ДБ 5.
11  Дугин намерил карта на земята и заменил снимката на читателя със своята.
12  Вж. ДБ 6.
13  Удам, имейли.
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организация” налична по това време. Те се надяват да повлияят в посока на тра-
диционализма, точно както Елиаде се е надявал да използва Легиона на Архангел 
Михаил в Румъния, а Евола – фашистите, Херенклуб и СС.

„Памет” е средоточие на обществената опозиция спрямо Перестройката. Основана 
около 1974 г. от реставратори и историци и посветена на съхраняването на руско-
то културно наследство, през 1987 г. тя се превръща в масова политическа органи-
зация14, вероятно със съдействието на КГБ, като „като аварийна клапа за изпуска-
не на парата, която дисидентите генерират”.15 „Памят” критикува реформите на 
Михаил Горбачов и заявява, че защитава истинската Русия. Атакува „русофобията”, 
ционизма и световната масонска конспирация.16 Под „русофобия” се е имало пред вид 
застрашителното и действително отслабване на съветската държава17, замяната 
на съветските стандарти и ценности с либералните и дори западните.

Опитите на Дугин и Джамал за инфилтриране на „Памят” са също толкова 
неуспешни, колкото и онези на Елиаде или Евола преди тях. Семинарите, които 
те изнасят, привличат впечатляваща публика (достигаща 100 човека), а Дугин 
бива избран в централния съвет на „Памят” в края на 1988 г.18, но следващата 
година двамата се отказват и напускат „Памят”. Дугин по-късно ще опише 
нейните членове като „истерици, сътрудници на КГБ и шизофреници”. Мнозина 
достигат до подобни заключения и „Памят” скоро потъва в забвение. Нейното 
значение за руската опозиционна политика е също като това на теософията 
за западния езотеризъм: тя става форум, който способства появата на фигури, 
които по-късно ще играят важна роля на други поприща.

След 1989 г. действията на Джамал и Дугин се разделят, но следват успоредни 
пътеки. През 1990 г. с появата на ислямизма в Съветския съюз Джамал става 
един от основателите на Партията за ислямско възраждане… След колапса на 
Съветския съюз Дугин помага за основаването на не съвсем сериозната Нацио-
нал-болшевишка партия и все по-тясно се свързва с две основни фигури в руския 
политически живот. Едната е Генадий Зюганов – лидерът на комунистическата 
партия на Руската федерация (КПРФ); другият близък съратник е Александър 
Андреевич Проханов, лидер на група, известна като „Почвеники” (патриоти). 
Проханов е плодовит (и според някои неособено добър) романист, чиято най-за-
бележителна работа е книгата му от 1982 Дървото в центъра на Кабул.19 Този 
роман за Афганистанската война и други работи на подобни теми му спечелват 
ироничното прозвище Славея на Генералния щаб.20

14  Вж. ДБ 7
15  „Яковлев обвинява КГБ за възхода на фашистките групи” (интервю с Александър Яковлев), Известия, 17 
юни, 1998, с. 5. Превод от Current Digest of the Post-Soviet Press. Някои източници в руската преса са взети от 
този дайджест. Вж. ДБ 8.
16  Вж. ДБ 9.
17  Вж. ДБ 10.
18  Stephen D. Shenfield, Russian Fascism: Traditions, Tendencies, and Movements (New York: ME Sharpe, 2000). 
Моите благодарности за разрешението да използвам чернова на тази глава за книгата.
19  Александр Проханов, Дерево в центре Кабула (Москва: Сов. писатель, 1982).
20  Повече за Проханов, вж. ДБ 11.
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Неоевразийството

Изненадваща трансформация представлява сближаването на Дугин, който няко-
га е бил арестуван от КГБ като дисидент, със Зюганов, лидера на КПРФ. Както 
ще видим, следва втора трансформация от подобна величина, когато Дугин за-
почва да се придвижва от сферата на КПРФ към политическия мейнстрийм на 
президента Путин. Тези преображения не показват непостоянство от страна на 
Дугин. Също като Евола, той е верен най-вече на своята собствена идеология, 
а не на политическите движения на останалите.

Обяснението, което Дугин дава за първата трансформация – от антисъветски 
дисидент към сътрудник на комунистическото ръководство – е двойствено. Пър-
во, през 1989 г. той няколкократно пътува на Запад и се обръща към публиката 
на Новото дясно във Франция, Испания и Белгия. Тези визити изиграват важна 
роля, тъй като променят основно собствената ориентация на Дугин. След като 
през по-голямата част от живота си той е вярвал, че „съветската реалност” 
е „най-лошата представима” реалност, той с учудване открива, че западната 
реалност е дори още по-лоша – нерядка реакция сред съветските дисиденти 
при срещата със западната действителност. Второ, промяната на тази него-
ва политическа позиция се завършва от събитията от август 1991 г., когато 
Държавният комитет по извънредното положение [в СССР], ГКЧП, не успява да 
вземе властта в съветската държава по време на зле планирания преврат и 
вместо това слага началото на разпада на Съветския съюз. Всеобщо приетият 
като манифест на ГКЧП документ е „Словото към народа”, обнародвано на 23 
юли 1991 г. в Съветска Русия и написано от неговите по-сетнешни съратници 
Генади Зюганов и Александър Проханов.21 По собствените му думи Дугин е бил 
така отвратен от тълпите в Москва, искащи демокрация, свобода и пазар, че 
накрая сам се е оказал просъветски – в самия момент, когато Съветския съюз 
е престанал да съществува.

Като оставим настрана това обяснение, трябва да погледнем към промените, 
които Дугин въвежда в традиционалистката философия, а също и към особените 
характеристики на руския политически живот непосредствено след падането на 
Съветския съюз. Първата промяна на Дугин е да „коригира” възгледите на Генон 
за православното християнство, успоредявайки по-ранната „корекция”, която Ку-
марасвами прави във връзка с разбирането му за будизма. Корекцията на Дугин е 
най-ясно артикулирана в неговата Метафизика на Благата вест: православен езо-
теризъм (1996). Тук Дугин настоява, че християнството, което Генон отхвърля, е 
западният католицизъм. Генон е прав да отхвърли католицизма, но греши относно 
източното православие, за което знае малко. Според Дугин православието, за раз-
лика от католицизма, никога не е губило валидността22 на посвещението и така 
е останало валидна традиция, към която традиционалистът може да се обърне. 
След това Дугин превежда голяма част от традиционалистката философия в 

21  Вж. ДБ 12.
22  Различни западни традиционалисти, търсещи валидна посветителна традиция в православието, мълчаливо 
подкрепят Дугиновия възглед.
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понятията на православието.23 Бидейки преориентиран по този начин, традицио-
нализмът на Дугин не води до суфизма като езотеричната практика на исляма, а 
до руското православие като едновременно езотерична и екзотерична практика.

Втората модификация на традиционализма, която Дугин осъществява, цели да 
го съчетае с доктрината, позната като „геополитика” или „евразийство”.24 Тази 
доктрина има нещо общо с възгледите, изразявани от Самюъл Хънтингтън в 
Сблъсъка на цивилизациите.25 Тя схваща конфликта между блоковете като не-
избежно породен от „обективни” фактори – не културни както при тезата на 
Хънтингтън, а по-скоро географски. Геополитическата теория противопоставя 
Атлантическия блок, състоящ се от морски нации, предразположени към свобод-
на търговия и демократичен либерализъм, на един централен и източен конти-
нентален Евразийски блок, по-склонен към централизъм и духовност.

Руското евразийство има разнородни източници, най-ранният от които е тру-
дът на философа от ХIХ век Константин Николаевич Леонтиев26, който артику-
лира стародавните убеждения за „руския партикуларизъм”. Откриваме го също 
и при руските писатели в емиграция от 20-те години на ХХ век,27 които черпят 
най-вече от британския географ сър Халфорд Макиндър28 – основател и класи-
чески теоретик на геополитиката. Тезата на Макиндър за фундаменталното 
разделение между „евразийската сърцевина” и атлантическия свят е развита 
в книгата му Демократичните идеали и реалността, обнародвана за първи път 
по време на Парижката мирна конференция през 1919 г.29 Намерението на Ма-
киндър, който е юнионистки (консервативен) член на парламента и непоколебим 
империалист, е да убеди атлантическите сили (Великобритания и Америка), че 
е необходима намеса за осигуряване на баланса между двете евразийски сили, 
Русия и Германия. По една ирония книгата му успява да привлече далеч повече 
вниманието на евразийския свят, отколкото на атлантическия.30

Щом традиционализмът веднъж бъде преориентиран от индуизма и суфи исляма 
към православието, той се превръща в почти съвършена добавка към евразий-

23  Резюме от Дугин на тази книга, „La Me´taphysique de la Bonne Nouvelle” [online]. Достъпна на адрес: http://
web.redline.ru/arctogai/bies.htm [May 31, 1997]. Вж. ДБ 13.
24  „Евразийство” също се използва. Всъщност геополитиката е по-скоро изследователско поле, отколкото от-
делна теория, и геополитиката може да бъде изучаване без обвързаност с която и да било от теориите, об-
съждани тук. За да не усложнявам терминологията обаче, тук ще използвам понятието „геополитика”, за да 
обознача онова, което може да се нарече школа на Макиндер-Хаусхофер; „евразийство” – за да обознача 
ранните му руски форми, а „неоевразийство”, за обозначаване на Дугин-традиционалистката школа.
25  Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996).
26  Вж. ДБ 14.
27  Вж. ДБ 15. Смислено обсъждане на ранното евразийство може да се намери в: Ryszard Paradowski, ”The 
Eurasian Idea and Leo Gumilëv’s Scientific Ideology,” Canadian Slavonic Papers 41 (1999), 19-32.
28  Макиндер е ключова фигура в утвърждаването на географията като уважавана академична дисциплина 
във Великобритания. Той е първият лектор по география в Оксфордския университет (1887), а по-късно става 
първият директор на Лондонската школа за икономика и политически науки (1904).
29  Основната теза на Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction (London: Constable, 
1919) за първи път е изложена в The Geographical Pivot of History, доклад, прочетен пред Кралското географско 
общество през 1904 г.
30  Вж. ДБ 16.
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ството. Атлантическият блок лесно може да бъде идентифициран като kali yuga, 
модерност, липса на истинска духовност и демокрация от най-низмен  тип, ко-
ято Евола така ненавижда. Русия, от друга страна, е хранилище на огромна и 
могъща инициационна традиция и притежава възможно най-деликатното духовно 
и метафизическо оправдание за неизбежната си борба срещу силите на мрака, 
въплътени в атлантическия алианс. Някога Съветският съюз имаше историчес-
ката мисия да донесе на света комунизма, сега свещената мисия на Русия е да 
донесе православния традиционализъм. По собствените думи на Дугин „Източ-
ната църква трябва да изпълни мисията си в планетарен контекст”31. Дугиновия 
„традиционализиран” вариант на евразийството тук ще наричаме неоевразий-
ство, което е и неговият собствен термин.32

Политическата дейност на Дугин

За да обясним как стана така, че един традиционалист се съюзи с марксистите, 
трябва накратко да разгледаме някои особени характеристики на руския поли-
тически живот в непосредствения постсъветски период33, при който стандарт-
ното разделяне на западната политика на ляво, дясно и център всъщност не 
може да се приложи. Още от самото начало на Перестройката, либерализмът 
става радикален, а комунизмът – консервативен. Когато през 1990 г. вътре в са-
мата комунистическа партия изплува организираната политическа опозиция на 
Перестройката, за да кристализира около КПРФ при Генадий Зюганов, тя беше 
идеологически близка на Прохановите „патриоти”. Близостта начена формира-
нето на един общ фронт, който често бива описван като „червено-кафявите”, 
като КПРФ са червените, а „патриотите” са (фашистко-) кафявите. Самият 
Дугин предпочита названието „червено-бели”.34

Много по-важно разделение от това на леви и десни става разделението между 
тези като Елцин, които приемат определена визия за либерална и демократична Ру-
сия, поддържаща разумни отношения със Запада – тях ще наричаме „демократите”, 
и онези, които отхвърлят тази визия – тях ще обозначаваме като „опозицията”. 
Групи от опозицията възприемат различни названия в различните периоди (комунис-
ти, патриоти, националисти и дори монархисти), но принадлежността към опозици-
ята е като цяло далеч по-важна от това към коя точно групировка принадлежиш.35

31  Dugin, Métaphysique de la Bonne Nouvelle.
32  Александр Дугин, «Вехи Евразийства”, достъпно онлайн на адрес : http://www.eurasia.com.ru/vehi4.html 
[June 19, 2002].
33  Вж. още отличният доклад Epstein, Mikhail. „Main Trends of Contemporary Russian Thought.” The Proceedings 
of the Twentieth World Congress of Philosophy, vol. 2001, 2001, pp. 131–146, изнесен на Конгреса, 10–15 август, 
1998 г.
34  Tsipko, Alexander. „Russia’s Difficult Path toward Democracy: Moral and Ideological Preconditions for Overcoming 
the Legacies of the Communist System in Russia.” International Review of Sociology, vol. 7, no. 2, July 1997, pp. 
267–318. Taylor and Francis+NEJM, doi:10.1080/03906701.1997.9971239; Дугин, „Вехи Евразийства,” вж. ДБ 
17.
35  В своята Политический экстремизм в России. Информационно-экспертная группа „Панорама”, 1996, Алек-
сандр Верховский, Анатолий Папп и Владимир Прибыловский, щателно показват как „през годините [опози-
ционните групи] се интегрират чрез споделения си състав и организационно общуване… [за да] конституират 
независимо от идеологическите си различия една относително еднородна сърцевина” (Andreas Umland, „The 
Post-Soviet Extreme Right”, Problems of Post-Communism 44, no. 4 [July–August 1997], 53-61).
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През 1991 г. Дугин започва да пише в Прохановия вестник Ден. Той намира Про-
ханов за „етатистки патриот”, но необичайно отворен за нови идеи. Идеите, 
които Проханов позволява на Дугин да публикува в Ден, са онези на Евола и Генон, 
а също и на западноевропейското Ново дясно: „антикапиталистите” (фразата е 
на Дугин) като Клаудио Мути – италиански ислямски еволианец, и Ален дьо Бе-
ноа, превъзходния интелектуален водач на френското Ново дясно.

По време на този период Дугин решително стои на страната на опозицията, къ-
дето са и комунистите на Зюганов. За Дугин опозиционната позиция на Зюганов 
е по-важна от неговия марксизъм, който така или иначе не е много марксистки. 
По думите на Александър Ципко – някогашния политически съветник на Горбачов: 
„Самото това, че идеята за „нацията” и „държавата” се поставя над тази за 
освобождението на работническата класа [както очевидно КПРФ правят], влиза 
в пряко противоречие с духа и теоретичната доктрина на марксизма”36.

Дугин и червено-кафявите

Ако е разбираемо как традиционалист като Дугин може да се съюзява с КПРФ, 
то остава въпросът защо КПРФ проявява интерес към неоевразийството. От-
говорът е, че различните групи, които съставляват опозицията, имат общи ин-
тереси и врагове, но им липсва обединителна идеология. Национализмът може 
и да изглежда на пръв поглед подходяща идеология за целите на опозицията, но 
етнически обусловеният национализъм, подобен на този в Западна Европа още от 
времето на Френската революция, едва ли би бил подходящ за руските условия, 
доколкото Руската федерация е мултиетническа държава. Етнически обуслове-
ният национализъм не може да участва в легитимирането както на царисткия, 
така и на съветския режим37, и дори лидерът на „Памят” Дмитрий Василиев е бил 
принуден да добави клауза към своята декларация, че „нашата цел е да разбудим 
националното съзнание на руския народ”, като допълнението е: „и всички други 
народи, живеещи в нашата родина”38. Ако би бил пределно последователен, етни-
чески обусловеният национализъм от края на ХХ век би предполагал доминионите 
на Русия да бъдат редуцирани още повече, отколкото в 1991 г., до оставането 
на една незначителна сърцевина от чисто руска територия. Макар подобен изход 
да е желан от малък брой радикално демократични интелектуалци в Москва, това 
би се сторило проклятие за повечето обикновени руснаци. Освен това подобно 
стеснение би имало един голям недостатък – то би оставило неприемливо голям 
брой етнически руснаци захвърлени отвъд чисто етническата руска сърцевина.

По този начин неоевразийството се оказва по-инклузивна форма на национализъм 
и затова по-подходящо за руските условия. Евразийският блок, воден от Русия, би 
включвал не само цялата Руска федерация, но – в повечето интерпретации – и 
региони като Украйна и Беларус. Според други виждания той би включвал не само 

36  Tsipko, „Russia’s Difficult Path”.
37  David G. Rowley, „‘Redeemer Empire’: Russian Millenarianism,” American Historical Review 104 (1999), 1582–
1602, esp. 1597-99.
38  Walter Ruby, „Of Russia, ‘Memory,’ and the Jews” [интервю с Василиев], Jerusalem Post, March 7, 1989.
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териториите на бившия СССР, но също и по-голямата част от ислямския свят.

Отношенията между Русия и ислямския свят представляват централният пара-
докс в мисълта на опозицията и неоевразийството. От една страна, може да се 
очаква, че събития като тези в Афганистан през 80-те и в Чечня, и собствено 
в Москва през 90-те биха предизвикали в руската армия и цялото общество 
значителна враждебност спрямо исляма и ислямизма, а антиислямските нас-
троения ще бъдат насърчавани и използвани както от президента Елцин, така 
и от президента Путин. Съществуват известни расистки чувства най-вече 
срещу „черните задници” от Кавказ и понякога те предизвикват расистки на-
бези. Подобни расистки чувства бяха рутинно използвани от значими сектори 
на крайното дясно на Запад. От друга страна, Съветският съюз дълго време е 
култивирал дружески отношения с арабския свят с тенденция близкоизточните 
държави да станат действителни или потенциални съюзници срещу Америка.39

Каквито и да са били обществените настроения, руската опозиция като цяло 
говори приятелски за исляма. „Уважавам исляма и другите религии”, заявява 
Дмитрий Василиев от „Памят” в 1989 г. „Хомейни е велика личност, която се 
бори за исляма и за чистотата на ислямската традиция. Ние сме с онези, които 
имат вяра в Бога.”40 Подобна линия провеждат по-късно и най-важните фигури 
на опозицията (със забележителното изключение на Владимир Жириновски).41 
И Дугин, и Проханов, и Зюганов се заявяват в подкрепа на евентуален съюз с 
исляма. За Дугин „Новата фаза на световната стратегия на Звяра се състои в 
подчиняването на руския народ на глобалната власт, от една страна, и в напа-
дението върху най-твърдия бастион на традицията, който сега се представлява 
от исляма – от друга”42. За Зюганов „в края на ХХ век става все по-очевидно, че 
ислямският път се превръща в реална алтернатива на хегемонията на западна-
та цивилизация… Фундаментализмът е… завръщане към вековната национална 
духовна традиция… към моралните норми и отношения между хората”43.

Зюганов беше важна фигура в руския политически живот, а Проханов беше важен 
за Зюганов. Неколцина коментатори са единодушни, че Проханов е послужил като 
средство на Зюганов за сближаване с другите опозиционни групи, а също и за 
забележителния успех на неговата партия в изборите за Думата през декември 
1995, след които КПРФ се оказа доминираща партия в нея44 – положение, което 

39  Вж. ДБ 18.
40  Ruby, „Of Russia”.
41  Вж. ДБ 19.
42  Интервю с Клаудио Мути, прев. в Alternative terceriste 27 (December 1990), 5. Цитирано в Deborah Cook, 
„Origins and Metamorphoses of the New Right: An Interview with Pierre-Andre Taguieff”, Telos 98–99 (Winter 1993 
/ Spring 1994), 159-72.
43  Геннадий Зюганов, География победы, цитирана в Charles Clover, „Dreams of the Eurasian Heartland,” Foreign 
Affairs 78, no.2 (March–April 1999).
44  С 21,7 % гласове и 58 места в едномандатните райони (Tsipko, „Russia’s Difficult Path.”). По-директен е Спектър: 
„Вероятно Проханов повече от който и да било друг в Русия съдейства за изковаването… на могъщо сдружение на 
комунистически и националистически групи, които (направиха) Генадий Зюганов… основен претендент за прези-
дентството” в 1996 г. Michael Specter, „Muse of Anti-Yeltsin Forces: He Is Feared, Never Ignored,” New York Times, May 2, 
1996, p. 41. За значимостта на това сдружаване в изборните резултати от 1995, вж. Tsipko, „Russia’s Difficult Path”.
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тя удържа на изборите през 1999 г., макар важността  след това да залезе. 
Има съгласие и по отношение на мнението, че Прохановият вестник Ден е имал 
решаващо значение за популяризирането на неоевразийството и превръщането 
му в „централен фокус на руската „червено-кафява” коалиция”.45 Един комента-
тор стигна дотам да заяви, че не партийният орган, Правда-5, а именно Про-
хановият вестник „представя идеологията на комунистическия мейнстрийм”46. 
„Зюганов използва евразийството, за да обнови комунистическата партия – на-
писа друг коментатор, – и беше впечатляващо успешен в това”47.

Ролята на неоевразийството вътре в опозицията, а по-тази причина и на Дугин 
е централна. Това е възгледът на мнозина западни наблюдатели особено след из-
лизането на Дугиновия бестселър Основи на геополитиката: геополитическото 
бъдеще на Русия (1997).48 Основи на геополитиката стана най-важният и успе-
шен труд на Дугин. През 1997 г. тя „беше предмет на разгорещени спорове сред 
военните и цивилните анализатори в широк кръг институции… [макар впечат-
лението на наблюдателя да е], че е имало повече разговори, отколкото действи-
телно четене”49. Интересът на руските военни към книгата на Дугин означава, 
че значително внимание на нея обръщат също и специализираните кръгове зад 
граница. Дугин вече е бил публикувал „Геополитиката като съдба” в броя от 25 
април 1997 на Красная звезда – армейския вестник, а Основи на геополитиката 
получава и одобрението на армията, или поне на лейтенант-генерал Николай 
Павлович Клотов, инструктор във Военната академия към Генералния щаб. Ака-
демията е форум, където Дугин е говорил и преди по покана на полковник-генерал 
Игор Николаевич Радионов, който по-късно става министър на отбраната при 
президента Елцин.50

Основи на геополитиката настоява за съюз с исляма. Настоява също така за 
създаването на ос Берлин-Москва-Токио за борба с американската атлантиче-
ска заплаха и за връщането на Калининградския анклав (преди Кьонигсберг) на 
Германия и Курилските острови на Япония – които са били взети от Съветския 
съюз след Втората световна война. „Връзката между идеите на Дугин и тези 
на руския естаблишмънт – пише Чарлс Кловър във влиятелното списание Foreign 
Affairs – е твърде решителна, за да бъде игнорирана.” В подкрепа Кловър цитира 
руското предложение от 1998 г. Курилските острови да бъдат върнати на Япо-
ния и сближаването на Русия с Иран и Ирак.51

45  Andrei P. Tsygankov, „Hard-Line Eurasianism and Russia’s Contending Geopolitical Perspectives”, East European 
Quarterly 32 (1998), 315-34.
46  Dmitry Shlapentokh, „‘Red-to-Brown’ Jews and Russian Liberal Reform,” Washington Quarterly 21, no. 4 (Autumn 
1998), 107-26.
47  Clover, „Dreams,” pp. 91-93.
48  Съкратено издание на тази работа е публикувано в 1999 г. под заглавие „Наш путь”.
49  Jakob Kipp, цит. по Shenfield, Russian Fascism.
50  „Ostritt”, Antifaschistische Nachrichten, April 1998 [online]. Достъпно на адрес: http://www.infolinks.de/
an/1998/04/012.htm [July 28, 1999]. Също Jacob W. Kipp, „Forecasting Future War: Andrei Kokoshin and the 
Military-Political Debate in Contemporary Russia” (January 1999), US Army, Foreign Military Studies Office [online]. 
Available http://call.army.mil/call/fmso/issues/kokoshin.htm [June 14, 2000].
51  Clover, „Dreams.”
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И двете могат да се обяснят съвсем задоволително, разбира се, без позоваване 
на Дугин или на традиционализма52, но е ясно, че на руската публика идеите на 
Дугин изглеждат по-малко ексцентрични, отколкото на западната.

Най-добрият анализ е може би този на интелектуалеца на демократите Игор 
Виноградов, редактор на списание Континент. Говорейки за корените на евра-
зийството в 20-те години на ХХ век, Виноградов заявява, че „още тогава то е 
разкрило своя гангренясал утопизъм” – като възражението му срещу утопизма 
очевидно е, че той се стреми да доведе до тоталитаризъм. За неоевразийците 
от 90-те Виноградов казва:

„Те са се захванали с шумно галванизиране на една реакционна утопия, която 
отдавна се е провалила – опит тя да бъде съживена чрез инжектиране на нова 
ваксина – комбинацията от „православие” и „ислям” в името на борбата с ко-
варния „ционизъм”, гнилия западен „католицизъм” и всякакъв там вид иудо-масон-
ство… Въпреки цялата си [интелектуална] непригодност, те са много опасни. 
В края на краищата, изкушението на религиозния фундаментализъм в нашия век 
на неверие и цялостен духовен упадък е привлекателно за мнозина отчаяни люде, 
които за изгубили пътя си този хаос”53.

Заслугата за съживяването на „провалилата се” идеология трябва да се отнесе 
към Дугин и традиционализма, които несъмнено представляват „новата вакси-
на”, за която става дума.

Неоевразийството на Дугин не е точно или най-вече традиционалистко. Макар 
влиянията на традиционализма да могат ясно да се забележат от осведомения 
читател54, думата „традиция” липсва в глосария на Основите на геополитиката 
например, а нито един традиционалист или друг философски автор не е сред 
откъсите от класически текстове, включени в книгата, който начева с Халфорд 
Макиндър.55 Следователно успешната Основи на геополитиката е още един при-
мер на мек традиционализъм.

Националболшевишката партия

Преди да се сближи с Кремъл, най-важните политически връзки на Дугин са с 
Проханов и КПРФ; след успеха на Основи на геополитиката – директно с КПРФ: в 

52  Япония от десетилетия изисква връщането на Курилските острови като цена на нормализирането на от-
ношенията първо със Съветския съюз, а после с Русия. Може да се очаква, че външният министър Евгений 
Примаков, арабист по образование, който беше директор на Института по изтокознание в Москва от 1977– 
1985 г. и който прекарва по-голямата част от зрелия си живот за подобряването на съветските отношения с 
арабския свят, ще се скланя по-скоро към традиционните съюзници в Близкия изток. Както отбелязва сам 
Кловър, Примаков сложи акцент на ролята на Съветския съюз като „пазител на Изтока”, преди още някой да 
беше чул за евразийството, традиционализма и дори Перестройката, в своята Примаков, Евгений Максимо-
вич. Восток после краха колониальной системы. Наука, Глав. ред. восточой лит-ры, 1982.
53  Виноградов в: Елена Якович, „Континент в Москве: Голос русской культурой” (интервю с Игор Виноградов), 
Литературная газета, 22 юля 1992, с. 5.
54  Вж. ДБ 20.
55  Той включва още Пьотър Савицки, John Turner, Cara Schmidt, Karl Haushofer, and John Pavulesko.
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началото на 1999 г. Дугин е избран за специален съветник на Генадий Селезньов, 
говорителят на Думата от КПРФ.56 Той поддържа контакти и със западноевро-
пейски десни. За първи път се установяват приятелски отношения при визита-
та на Дугин на Запад в 1989 г. и това продължава с посещенията на Дьо Беноа 
и неговия белгийски съмишленик Робер Стьокерс (първото от които е през март 
1992)57 и с публикуването на два сборника със статии на Дугин на италиански 
от Мути през 1991 и в 1992.58 Политическата връзка обаче, която носи на Дугин 
обществена известност в Русия и с която са свързани повечето от писанията 
на Дугин, е тази с един писател, съвсем различен от Проханов – Едуард Лимонов.

Лимонов е бил дисидент поет като Головин и като Мамлеев е емигрирал в Аме-
рика през 1974 г.59 Неговата реакция на западната реалност – също като тази 
на Дугин – е била разочарование и дори отвращение, което е документирано в 
най-известния му роман Аз съм, Едичка (Ню Йорк, 1976).60 Той се премества във 
Франция, приемайки френско гражданство в 1987 г., и продължава да пише полу-
автобиографични романи, високо ценени както от онези руснаци, които могат 
да ги четат зад граница или тайно внесени в Съветския съюз, така и от много 
западни читатели (повечето са преведени на френски, както и на други езици).

Колапсът на Съветския съюз през 1991 г. означаваше, че емигранти като Лимо-
нов (а също и Мамлеев и Солженицин) вече можеха да се завърнат и се завърнаха 
в Русия.61 За по-младите интелектуалци завръщането на Лимонов беше дори още 
по-значимо от това на Солженицин. Лимонов беше активно интервюиран – в 
пресата и по телевизията, където за мнозина либерални интелектуалци той се 
оказа в определена степен разочарование. Макар да беше несъмнено добър поет 
и новелист, пред камерите той изглеждаше недобре артикулиран и някак провин-
циален. А тревожното беше, че той започна да говори „странни неща”. В крайна 
сметка либералите бяха принудени да признаят, че политическите възгледи на 
Лимонов са всъщност тези на опозицията. През 1992 г., когато крайният наци-
оналист Жириновски представи бъдещото управление на Русия на своята иро-
нично наречена Либералдемократическа партия, Лимонов беше един от деветте 
му министри в сянка.62

56  Селезньов оповестява назначението си в интервю, дадено пред Радио „Русия” през февруари 1999 г. (Иван 
Курилла, Геополитика и коммунизм, Русский Журнал, 23, февраль 1999). Селезньов беше член на Централния 
комитет на Комунистическата партия и редактор на в. Правда от 1991 г. 
57  Cook, „Origins”.
58  Под заглавие Continente Rusia издателството на Клаудио Мути публикува единия сборник в 1991 г., а като 
Rusia: misterio del Eurasia (Madrid: Grup Libro, 1992) другия.
59  Биографични данни за Едуард Лимонов (Эдуард Лимонов. Биографическая справка: https://ria.ru/
spravka/20080504/106514176.html) Според Shenfield, Russian Fascism, Лимонов се е познавал, но не е бил 
близък с Говолин и Мамлеев през 70-те.
60  Вж. ДБ 21. Разочарованието на Лимонов от емиграцията резултира в един опит да се върне в Съветския 
съюз, но въпреки че съветската преса извлича всички възможни дивиденти от отричането на дисидента, който 
е добре познат и много почитан в определени кръгове, Лимонов (който е изгубил съветското си гражданство 
при напускането на Съветския съюз) остава зад граница.
61  Според някои сведения след 1991 г. Мамлеев живее колкото в Москва, толкова и в Париж. Тази информа-
ция и либералната реакция на завръщането на Лимонов от страна на Борис Фаликов ще разгледаме по-късно.
62  Федерална корпорация на информационните системи, пресконференция, дадена от Владимир Жиринов-
ски и други, 22 юни 1992 г. Вж. ДБ 22.
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Дугин се среща с Лимонов в кръговете на опозицията около Проханов и Зюганов. 
Лимонов е готов да скъса с Жириновски, когото вече са започнали всеобщо да 
възприемат като безпринципен опортюнист, и те двамата с Дугин са разоча-
ровани от „архаизма” на съществуващата опозиция. По тази причина Дугин и 
Лимонов се решават на общ демарш. Дугин иска някакво движение, но Лимонов 
настоява за официална политическа партия и така през 1993 г. те формират 
Националболшевишката партия63, чието шокиращо наименование е предложено 
от Дугин.64 Трети член основател на тази партия е музикантът Юри Летов, 
наркозависим анархист и пънк певец, чиято група „Гражданска отбрана” разпо-
лага с многобройни последователи на възраст между 12 и 20 години.65 След 1993 
Лимонов се съсредоточава върху политическата дейност и престава да пише 
литература.66

Лимонов се оказва лидер на националболшевиките и „човекът на действието”, 
стоящ зад тяхната активност, бидейки вероятно тласкан по-скоро от реак-
цията си срещу Запада от 70-те, отколкото от традиционализъм или някоя 
друга специфична идеология. Първата стъпка на националболшевиките е пла-
катна кампания из цяла Москва, призоваваща за бойкот на вносните стоки под 
лозунга „Янките вън от Русия”! Това привлича известен положителен интерес 
към партията.67 Последвалите лозунги включват „Пий квас68, а не кока-кола” – 
творение на Дугин. Други действия биват по-малко успешни. Партийното член-
ство в Москва никога не превишава 500 души и макар да достига до 7000 на 
територията на цяла Русия, това едва ли е значителен брой в страна със 150 
милиона население.69 Съюзите между Лимонов и другите две опозиционни партии 
са краткотрайни.70

На изборите за Държавната дума в 1995 г. националболшевиките провеждат кам-
панията си като индивиди, а не като партия, защото Министерството на право-
съдието многократно им отказва регистрация.71 Дугин се кандидатира от района 
на Санкт Петербург, а Лимонов в Москва. Кампанията на Дугин получава широка 
публичност в резултат на подкрепата на Сергей Курьохин, уважаван рок и джаз 
музикант, който композира и симфонии и чиято група – „Поп-Механика” – е „широко 
популярна”. Популярността си Курьохин дължи отчасти на своите „мистификации”, 

63  Дугин, интервю. Там, където не е даден друг източник, информацията се черпи от Дугин.
64  Дугин го взима от книгата на Николай Устрялов Россия (У окна вагона), публикувана в Харбин, Типография 
Китайской Восточной железной дороги, 1926. Вж. въведението към един откъс от Устрялов, „Пусть правит имя 
его”, репринт от Евразийское вторжение, август – септември 1999 г.
65  Дугин, интервю.
66  Лимонов против Жириновского, 1994 г., е единствената му работа след 1993 г. в Ленинската библиотека. 
Според Shenfield, Russian Fascism обаче книга със заглавие Анатомия на любовта е трябвало да излезе в няка-
къв момент през 1998 г.
67  Sander Thoenеs, „ Neo-Fascists Launch Boycott”, Moscow Times, July 23, 1994.
68  Популярна руска напитка, по-малко сладка и по-гъста от американския си съперник.
69  Цифрите са цитирани по Shenfield, Russian Fascism; оценката е моя собствена. Шенфийлд вижда национал-
болшевиките като значима партия, „най-голямата сред средно обхватните фашистки организации в Русия”, 
със „значителен потенциал за по-нататъшно разрастване”.
70  Вж. ДБ 23.
71  Shenfield, Russian Fascism.
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както например, когато по един основен телевизионен канал той настоява, че 
Ленин всъщност е гъба. Курьохин организира безплатен поп концерт под заглавие 
„Курьохин за Дугин”72 и излага националболшевишката линия в интервюта като 
даденото на санктпетербургския младежки вестник Смена през септември 1995 г. 
Независимо от тази подкрепа Дугин печели едва 2493 гласа, т.е. 0,85 % от общо 
гласувалите. Лимонов се представя малко по-добре в Москва с 1,84 % (5555 гласа).73

Необезсърчен от поражението си, Лимонов през май 1997 г. отново се кандида-
тира за поста губернатор на района на Нижни Новгород, но не бива избран.74 
Дугин, от друга страна, стига до заключението, че възгледът на Лимонов за 
възможното влияние на националболшевиките върху руския електорат (като про-
тивоположен на руските интелектуалци) не е реалистичен. Той напуска парти-
ята през май 1998 г. Другият основател на партията – пънк музикантът Юри 
Летов – от известно време не се интересува кой знае колко от нея (макар че 
през 1996 г. пише в партийното списание Елементи, за което ще стане дума 
по-късно).

При Националболшевишката партия несъмнено има известна доза хумор, напом-
няща литературата на Лимонов. Политическата  програма например включва 
правото на членовете на партията да слушат приятелките си, когато им гово-
рят, а партийните инструкции за подходящо поведение в кино (западните филми 
да се посещават в групи от по петнадесет човека и да се вандалства в залата) 
със сигурност нямат за цел да бъдат взимани на сериозно. Как да разбираме 
обещанието „Ще смажем криминалния свят. Най-добрите му представители ще 
влязат в служба на нацията и държавата. Останалите ще бъдат анихилирани с 
военни средства”? Партийният поздрав – дясната ръка, издигната по фашист-
ки, но със свит юмрук по болшевишки, придружен от вика „Да, смърт” – също 
звучи леко фарсово. Тези елементи на абсурд усилват контракултурната прив-
лекателност на националболшевиките. Макар никога да не е признавала това, 
Националболшевишката партия представлява по-скоро въплъщение на определен 
светоглед, отколкото сериозна политическа организация. Макар националболше-
виките да извършват някаква дейност (отделни националболшевики биват арес-
тувани за дребни прояви на вандализъм и нарушаване на спокойствието или пък, 
в Латвия, за наркотици), претенцията, че партията се стреми към абсолютна 
власт, навярно трябва да бъде приемана с щипка сол. Ако националболшевиките 
по някакъв необясним път биха взели властта, съвсем непредставимо е те да 
могат да упражняват тази власт по някакъв дори слабо наподобяващ настоящия 
им вид начин.75 За Дугин Националболшевишката партия е действително важна, 
защото за няколко години тя става база за публичните му изяви, писанията му 
и тяхното обнародване.

72  Той не е единственият, прилагащ тази тактика. Черномирдин също организира безплатни поп концерти и 
внася западни звезди.
73  Репортажи в St. Petersburg Times от Sergei Chernov (September 26, 1995, March 19, 1996, and July 14, 1996) 
и Sarah Hurst (December 12, 1995), и от Alexander Kan в Moscow Times (September 28, 1995). Alexander Kan in 
the Moscow Times (September 28, 1995). Положителен отзив за Курьохин от Борис Фаликов (интервю). Вж. ДБ 24.
74  Christian Lowe, „Campaign Heats Up in Nizhni Novgorod”, Moscow Times, May 20, 1997.
75  Подробностите са от Russian Fascism; оценката обаче е изцяло моя.
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Между партиите

След като Дугин напуска Националболшевишката партия – базата за негова-
та дейност става собствената му издателска къща „Арктогея” (наречена на 
нордическата версия на Атлантида). „Арктогея” публикува някои преводи на за-
падните традиционалисти76, девет от книгите на Дугин (в периода между 1993 
и 1997 той обичайно пише по две книги на година)77, и някои романи на Густав 
Майринк, немския писател „фантаст” от Прага, който е имал особен интерес 
към магическото и окултното.78

Със смесен успех Дугин се опитва да разпространява своята версия на тра-
диционализма посредством различни списания, а също и чрез радиото и интер-
нет. Отново най-мекият традиционализъм се оказва най-успешен. Като сериоз-
но „теоретично” списание Елементи начева през 1993 г. с амбициозен тираж 
от 50 хиляди бройки, но до 1996 г. тиражът пада до 2000.79 Подобна липса на 
обществен интерес по отношение на твърдия традиционализъм среща незави-
симото езотеристко издателство „Беловодие”, което публикува няколко превода 
на Генон и Евола в началото на 90-те80, но спира да печата традиционалистки 
автори около 1997 г.81 През 1999 г. единствените традиционалистки автори на-
лице в московските книжарници са Елиаде и Буркхарт (една книга: Сакралното 
изкуство на Изток и на Запад, 1999 г.).82

Далеч по-успешна от Елементи е седмичната едночасова радиопрограма Finis 
Mundi83, на която домакин е Дугин и която се предава в четвъртъците в полунощ 
от станцията за популярна музика FM 101. Предаването „става култово сред 

76  Превод на книгата на Генон Crise du monde modern бива публикуван в 1994 г.
77  Вж. ДБ 25.
78  Преводите са Майринк, Густав. Голем. Вальпургиева Ночь. Арктогея, 1989. и Майринк, Густав. Белый Доми-
никанец. Арктогея, 1992. Относно интересите на Майринк, вж. Antoine Faivre, The Eternal Hermes: From Greek 
God to Alchemical Magus (Grand Rapids, Mich.: Phanes, 1995).
79  Елементы е официално списание на Националболшевишката партия; в него се печатат статии за западно-
европейското дясно и различни „алтернативно-мистични” въпроси, както и за традиционализъм. Заглавието 
му съзнателно отглася това на успешното френско списание Éléments с главен редактор Дьо Беноа. Връзката 
на Елементы със западноевропейското Ново дясно се подчертава още повече от включването на Дьо Беноа, 
Мути и Стьокерс в редакционната му колегия, в която е и Проханов. Ентусиазмът на Дугин за тази връзка обаче 
не се споделя от Дьо Беноа; той първоначално предупреждава Дугин да не използва името Елементы и веднага 
щом научава, че е в редакционната колегия – пише с молба да бъде махнат оттам. Дьо Беноа по-късно обяс-
нява, че макар да е харесвал Дугин лично и да е съчувствал на неговите възгледи, той е осъзнал, че те двамата 
следват много различни интелектуални линии при много различни условия и не иска да поема отговорност за 
публикации на език, който не може да чете (Дьо Беноа, интервю). Докъм 1996 г. и Проханов напуска редак-
ционната колегия. Когато напуска Националболшевишката партия и съответно губи контрол върху Елементы, 
Дугин започва на негово място да списва друго, вече свое списание – Милый ангел.
80  Например преводът на Le Règne de la quantité et les signes des temps в 1994 г. Пълно изследване на пре-
водите не е възможно, защото колекцията на Ленинската библиотека в качеството  на депозит е непълна 
след 1991 г. Името „Беловодие” реферира към обетованата земя на староверците, сравнима с Атлантида на 
западната езотерична традиция.
81  Телефонен разговор с издателския офис, август 1999 г.
82  Москва, Алетейя, 1999 споменато е издание на Perennial Books, London от 1969 г.
83  Finis Mundi: Краят на света. За връзката между миленаризма, „секуларния миленаризъм” и руския импе-
риализъм, вж. Rowley, David G. „ ‘Redeemer Empire’: Russian Millenarianism.” The American Historical Review, vol. 
104, no. 5, 1999, pp. 1582–602. JSTOR, doi: 10.2307/2649352.
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университетските студенти” (според един московски вестник)84 със своята 
еклектична селекция от музика (от Вагнер до Едит Пиаф) съчетана с тради-
ционалисткото послание на Дугин и обсъждане на отделен философ във всяко 
излъчване: Генон за първото, Ницше за осмото. Програмата обаче се прекратява 
през 1997 г. след само шестнадесет седмици – според Дугин – по-скоро по поли-
тически, отколкото по журналистически причини. 

Влиянието на Дугиновия масивен уебсайт www.arctogaia.ru е трудно да се пре-
цени. През 1999 г. той съдържа раздели за метафизика, политика, литература 
и еротика85, както и дискусионни форуми върху традиционализма, херметизма, 
литературата и страрообрядчеството. Тези дискусионни форуми, изглежда, се 
ползват от малък брой хора, но публиката на www.arctogaia.ru може да се е уве-
личила с нарастването на интернет покритието в Русия. Възможно е влиянието 
на Дугиновия уебсайт в Америка и Европа да е било по-голямо от това в Русия.86

До края на 90-те най-важното средство за достъп до руската публичност на 
Дугин (освен инцидентното му появяване по телевизията)87 остава страницата 
му в Прохановия вестник Утре [Завтра], приемника на Ден, който бива забранен 
след военния отпор на Елцин срещу бунтовете в Думата през 1993 г. Страни-
цата на Дугин – притурка, озаглавена Евразийска инвазия [Евразийское вторже-
ние] – едва ли е привличала същата публика като тази на самия вестник Утре. 
Последният е отчетливо популистки, с водещи заглавия като „Елцин е крадец. 
Крадла ли е Дяченко?” (Дяченко е дъщерята на Елцин), пише за военната авиация 
и „изнася” политически фигури от средите на демократите като американски 
шпиони или еврейски агенти. Евразийската инвазия на Дугин – напротив – е мно-
го по-интелектуална. Отчетливо постмодерното оформление твърде се разли-
чава от останалите страници на Утре и може да бъде снабдено с мисъл на деня 
от Емерсон (например „Герой е онзи, който притежава неподвижен център”), а в 
допълнение на водещото заглавие на Утре „Елцин е крадец. Крадла ли е Дячен-
ко?” публикува „Националекзистенциализъм: Тялото като представление”88.

Евразийското движение и партията

Към 2000 г., когато твърдата ръка на президента Владимир Путин дава на рус-
кия политически живот някаква степен на сигурност, която положително кон-
трастира със застоя и твърде видимата корупция на късния Елцин, става ясно, 
че опозицията става все по маргинална. Националболшевишката партия получа-
ва унищожителен удар, когато Лимонов бива затворен за нелегално притежание 
на огнестрелно оръжие и други подобни групи започват да си проправят път. 

84  Alexander Bratersky, „Radio from the End of the World”, Moscow Times, February 13, 1997. Details of program 
themes from http://www.arctogaia.com/public/fm.htm [online], откъдето записите на програмите могат да бъ-
дат чути.
85  Вж. ДБ 26.
86  Тази част черпи от изследването на www.arctogaia.ru, юли 1999, от www.geocities.com/CapitolHill/6824/, 
януари 1997, и от растящия брой свързани сайтове в 2001–2 г.
87  Вж. ДБ 27.
88  Завтра, август – септември 1999 г. За издателската история на „Евразийское вторжение”, вж. ДБ 28.
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Дори КПРФ изглежда обречена, бидейки прекалено зависима от по-възрастните 
избиратели и твърде окаляна от съветското си минало.89

Дугин заключава, че опозицията като цяло и КПРФ в частност не вървят на 
добре и няма да стигнат доникъде.90 Той смята, че КПРФ е абсорбирана от 
системата, на която би следвало да е опозиция, и независимо от флиртуване-
то си с неоевразийството нейният национализъм е останал твърде свързан с 
руската етническа принадлежност.91 Макар Дугин да продължава да публикува 
своята притурка „Евразийска инвазия” в Прохановия Утре, неговият фокус се 
премества върху това, което той нарича „радикален центризъм”. Тази нова 
позиция, публично възприета през 2001 с основаването на евразийското движе-
ние, е центристка в това, че подкрепя президента Путин като патриот, кой-
то е посветен на възстановяването на руската мощ и възприемчив за идеята 
за Русия като евразийска сила. В това обаче, че за Дугин неоевразийството е 
централно за евразийското движение, а либералните елементи в Путиновата 
политическа програма по-скоро се търпят, отколкото подкрепят – тя е ради-
кална.92

Моментът, който Дугин избира за оповестяването на Евразийското движение, е 
определен от регистрирането (няколко месеца по-рано) на Евразийската партия 
на Русия от депутата от Думата Абдул-Вахед Валидович Ниязов (роден Вадим 
Валерианович Медведев). Ниязов, който е руски обръщенец в исляма, поддържа 
в голяма степен Дугиновото неоевразийство и е бил близък с Джамал, но не е 
традиционалист.93 Причината да избере за партията си името „евразийска” е 
по-скоро успехът на идеологията на Дугин или пък според самия Дугин – „опит 
да се узурпира евразийската идеология”.94 Целта на Ниязов е да създаде партия, 
която би представлявала мюсюлманите в демократичната система, но без да 
бъде чисто ислямска. Неоевразийският национализъм му дава както оправдание 
за мултиконфесионалната партия, така и начин да подчертае своята и тази на 
партията си вярност към руската държава.95

89  Добър анализ за този тренд се съдържа в Andreas Umland, „Towards an Uncivil Society? Contextualizing the 
Decline of Post-Soviet Russian Extremely Right-Wing Parties”, доклад изнесен пред Post-Communist Politics and 
Economics Workshop, Harvard University, May 15, 2002.
90  Тези събития се случиха след завършването на изследователската работа по книгата. Като се има предвид 
значимостта на подобно развитие обаче, в последния момент към ръкописа бе добавена и тази част (върху 
Движение „Евразия” и партията). По тази причина настоящата част е някак по-предпазлива.
91  Dmitry Shlapentokh, „Russian Nationalism Today: The Views of Alexander Dugin,” Contemporary Review, July 
2001, p. 32.
92  Дугин, „Евразийското движение в трудна фаза”, обръщение към политическия съвет на Движение „Евра-
зия”, Москва, 11 октомври, 2001 г. online at http://utenti.lycos.it/ArchivEurasia/dugin_mps011011.html (June 
17, 2002); Григорий Нехорошев, „Евразийцы” решили опереться на Владимира Путина”, Независимая газета, 
24 април, 2001, стр. 2; Елена Дорофеева, „Движение „Евразия” се създаде в Русия”, репортаж на ИТАР ТАСС, 
21 април, 2001.
93  Dmitri Glinski-Vassiliev, „Islam in Russian Society and Politics: Survival and Expansion”, Program on New 
Approaches to Russian Security, Harvard University, policy memo no. 198, May 2001, p. 5. Ниязов очевидно се 
обръща скоро след пристигането си в Москва от Сибир, около 1990 г. (Глински-Василиев, имейл, юни 2002), 
така че е малко вероятно да е познавал традиционализма преди обръщането си.
94  Дугин, „Вехи евразийства”.
95  Вж. ДБ 29.
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Дугин основава Евразийското движение с три източника на подкрепа, два от 
които я правят далеч по-сериозна организация от Националболшевишката пар-
тия. Първият е група от съмишленици традиционалисти, включително двама 
членове на първоначалния дисидентски кръг на Евгений Головин още от съвет-
ската епоха: самият Головин и Юрий Мамлеев, романистът, чиито книги са били 
повод за неприятностите на Дугин с КГБ, докато е бил студент в Института 
по авиация.96 Вторият източник на подкрепа идва от уважавани личности като 
д-р Александър Панарин, знаменит политически изследовател, заемащ катед-
рата по политология в Московския държавен университет.97 Третият източник 
идва от лица, близки до Кремъл, и от офицери от разузнаването. Съществуват 
множество слухове, че близкият съратник на Путин Глеб Павловски е спонсор на 
Евразийското движение по един или друг начин, но Павловски официално никога 
не е бил член на движението.98 Сред формалната членска маса обаче са напри-
мер добре известният телевизионер Михаил Леонтиев, за когото се говори, че 
е „любимият журналист на президента”, а също и мюфтията Талгат Таджуддин, 
шейх ал ислам на Русия.99

През 1980 г. Таджуддин е избран за мюфтия на европейската СССР и Сибир 
(длъжност, създадена от Екатерина Велика през 1789 г.), според някои със спон-
сорството на КГБ, и следва съветската линия. През 1985 например той се при-
съединява към трима други съветски мюфтии, заклеймявайки „необявената вой-
на… водена [срещу афганистанския народ] от американските империалисти и 
техните привърженици – муджахидините.100 Независимо от периодичните предиз-
викателства той запазва поста си и по-голямата част от влиянието си през 
Перестройката и под управлението на Елцин и Путин.101 Предишната му кариера 
ясно подсказва, че за него одобрението на Кремъл за Евразийското движение би 
имало далеч по-голяма тежест, отколкото собствената му оценка за целите на 
движението, а участието му, също като това на Леонтиев, ясно показва подкре-
пата на Кремъл.

Съществуват множество сведения, че Евразийското движение е получило щедра 
финансова подкрепа от клонове на сдружения на пенсионирани офицери от СВР и 
ФСБ – външното разузнаване и вътрешните служби по сигурността, на които се 
разделя съветското КГБ през 1991 г.102 Вторият човек след Дугин в Евразийско-
то движение, Пьотър Евгениевич Суслов, е също бивш офицер от разузнаването. 

96  Григорий Нехорошев, „Евразийцы” решили опереться на Владимира Путина”.
97  Umland, „Towards an Uncivil Society?”.
98  Тези слухове имат широка популярност.
99  За членството в движението, вж. комюникето от 21 април 2001 г., достъпен онлайн на адрес http://www.
arctogaia.com/public/eng/congress.html [юни 17, 2002].
100  Муджахидините биват описани като „саботажни банди, събрани и тренирани от чужди инструктори… [които] 
тласнати от американските долари… проливат кръвта на собствените си братя, продължавайки да се наричат 
мюсюлмани”, официално съобщение на Телеграфната агенция на Съветския съюз, 24 октомври, 1985 г.
101  Galina M. Yemelianova, „ New Muftis, New Russians?” online at Russia Intercessory Prayer Network (August 
1999). Available http://www.ripnet.org/strategies/religions/newmuftis.htm [June 21, 2002].
102  Например, Marina Latysheva, „The Eurasian Movement: Mystics, Priests and Secret Service Agents”, Versiya 19, 
May 29, translated online in Johnson’s Russia List 5275 (May 30, 2001). Достъпна на http://www.cdi.org/russia/
johnson/5275.html [June 17, 2002].
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След службата си в Първия главен директорат на КГБ Суслов се пенсионира 
като полковник от СВР в 1995 г.103 Според един спорен и непотвърден източник 
той е специализирал в изпълнение на убийства и е бил свързан с Максим Лазов-
ски, бивш офицер от КГБ и ФСБ, замесен в предполагаемото фабрикуване на 
„чеченските терористични” атентати в Москва през 1994 г.104 Подкрепата на 
пенсионираните офицери от ФСБ и СВР не показва по несъмнен начин актив-
ната подкрепа на служещите офицери или на самото ФСБ, но предполага поне 
някаква връзка на сътрудничество с ФСБ и Кремъл. Като се вземе предвид фак-
тът, че президентът Путин сам е служил в Първи главен директорат на КГБ 
(по-късно СВР), съществува тенденция на офицери от разузнаването да бъдат 
поверени деликатни задачи – не защото тези задачи са непременно свързани с 
разузнавателната работа, а защото офицерите от разузнаването са доказано 
заслужаващи доверие, надеждни и ефективни. Следователно съществува въз-
можността по един или друг начин Суслов да е бил представител на Кремъл в 
ръководството на Евразийското движение.

В резултат от цялата тази подкрепа Евразийското движение бързо добива над 
50 провинциални клона и членска маса над 2000 души – респектираща бройка 
за движение, ако не за политическа партия. По-важното обаче е, че взаимоот-
ношенията на сътрудничество с Кремъл означават, че Евразийското движение 
е започнало да придобива характеристики на уважаван тинк-танк за външна 
политика, подобен по функция (ако не по идеологическа ориентация) на RAND или 
Съвета по международни отношения (CFR). Мнозина са убедени, че Кремъл при 
случай се съветва с Евразийското движение, а понякога го използва, за да прока-
ра свои собствени политически предложения.105

Движението на Дугин следва неоевразийската теория в това, че е мултикон-
фесионално. Освен мюфтията Талгат Таджуддин в него има представители на 
другите три установени изповедания в Русия – православието, иудаизма и буди-
зма. Като се имат предвид близките отношения между православната йерархия 
и Кремъл, православното участие отразява по-скоро центристкия, отколкото 
радикалния елемент в подхода на Дугин. Радикализмът е по-скоро видим у пред-
ставителя на иудаизма, Рави Авраам Шмулевич, но религиите, които всъщност 
имат значение, са православието и ислямът.

103  „An SVR Veteran and a Chechen Separatist Urge that Russia and Chechnya Join Forces Against the Wahhabis––
and the United States”, Chechnya Weekly, July 10, 2001. Нова връзка: https://jamestown.org/program/an-svr-
veteran-and-a-chechen-separatist-urge-that-russia-and-chechnya-join-forces-against-the-wahhabis-and-the-united-
states/ [посетена на 21 март 2018].
104  Източникът е „ФСБ взрывает Россию”, откъси от предстоящата да излезе книга на Александър Литвиненко 
и Юрий Фелштински, публикувани в Новая Газета: Литвиненко, Александр, и Юрий Фельштинский. „ПРЕДСТА-
ВЛЯЕМ ФРАГМЕНТЫ КНИГИ КУДА ЕДЕТ „КРЫША” РОССИИ ПОД НАЗВАНИЕМ ФСБ? В „Новую газету” бывший 
сотрудник спецслужбы А. Литвиненко и его соавтор ученый Ю. Фельштинский передали рукопись своей книги. 
Эпоха „честных чекистов”, о которых...” Новая газета – Novayagazeta.ru, Aug. 2001, https://www.novayagazeta.
ru/articles/2001/08/27/10994-kuda-edet-krysha-rossii-pod-nazvaniem-fsb. Откъсите се фокусират върху устано-
вяването на отговорността на ФСБ за опита за псевдотерористично действие в Рязан от края на 1999. Вж. The 
NIS Observed: An Analytical Review, September 12, 2001
105  Косичкина, Мавра. „ Новый путинский стиль: умеренность и аккуратность на фоне ренессанса ‘советской мен-
тальности.’” Политрук, no. 56, June 2001, https://subscribe.ru/archive/press.wps.voting/200106/06101152.html.



46

Християнство и политика

Ислямското участие може да е било както центристко, така и радикално…. 
Предишният съдружник на Дугин, Джамал, по това време вече е твърдо въвлечен 
в радикалния ислямизъм, който най-общо, макар и не точно, се описва на руски 
като „уахабизъм”. Дугин обаче тук предпочита центризма пред радикализма. 
Той внимателно прави разлика между „уахабизма” и „традиционния ислям”, като 
заклеймява първия и хвали втория. Мюфтията Талгат Таджуддин приветства 
Евразийското движение като „нашия отговор на поддръжниците на сатанинския 
уахабизъм”106, а съпротива на радикалния ислямизъм се забелязва също и в дей-
ностите на Пьотър Суслов, бившия офицер от СВР, който е втори след Дугин в 
ръководството на движението. В началото на 1999 г. Суслов създава фондация, 
наречена „Единение”.107 Формално тя е независима от Евразийското движение, но 
в контекста на една конференция, организирана от Евразийското движение (вър-
ху „Ислямистка заплаха или заплаха за исляма?”), фондацията предлага урежда-
не на конфликта с Чечения заедно с чеченския сепаратистки лидер Хож-Ахмед 
Нухаев, който също е бивш служител на разузнаването. В основата на това 
споразумение е предложението за разделяне на Чечения на руска и на автономна 
зона, както и замяната на радикалния уахабитски ислям с традиционния суфи 
ислям.108 Не е ясно до каква степен Кремъл подкрепя този план (той е един от 
многото предложени по това време).

„Радикалният центризъм” на Дугин и връзките с Кремъл по никакъв начин не 
превръщат него или движението му в кремълски пионки, както се вижда веднага 
след 11 септември 2001 г. – терористичните актове в Америка. Мюфтията Та-
джуддин (както се очаква) веднага застава зад линията на Кремъл в осъждането 
на атаките. Дугин също непосредствено изказва своите съболезнования и дава 
ясно да се разбере, че заклеймява „актовете на убийците срещу невинните лю-
де”109, Той обаче пише също, че самолетите, които унищожават кулите близнаци, 
са „лястовиците на апокалипсиса”, успоредни с куршумите на Гаврило Принцип в 
Сараево през 1914 г., които разпалват Първата световна война. „Лястовиците” 
на 11 септември – заявява той още на следващия ден – ще принудят Америка да 
отвърне по начин, който ще разпали една възможна апокалиптична „война между 
[американския] еднополярен глобализъм… и целия останал свят”110. Той вярва, че 
в тази война Русия трябва (вероятно само в началото, но той не го казва) да 
остане неутрална, като подобри отношенията си с Евразийския блок111, и съот-
ветно вижда проатлантическата ориентация, възприета от Путин, като „пър-
вата основна геополитическа грешка, която президентът е направил”. Според 
Дугин американските действия в Афганистан „нанесоха съкрушителен удар на 
евразийската стратегия в Централна Азия”. Независимо от това той настоява, 

106  Елена Дорофеева, „Движение „Евразия” се създаде в Русия”.
107  „Създаване на организация в Москва за подкрепа на мира в Северен Кавказ”, ИТАР-ТАСС, официален 
репортаж от Москва, януари 8, 1999.
108  „An SVR Veteran and a Chechen Separatist”.
109  Dugin, „The Swallows of Apocalypse”, комюнике на Движение „Евразия”, 12 септември, 2002, online http://
www.eurasia.com.ru/swallows.html [June 17, 2002].
110  Dugin, „Swallows”.
111  Определен като включващ Китай, Индия, Иран и някои арабски страни.
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че Путин трябва да бъде подкрепян, защото алтернативите са по-лоши.112 Този 
случай ясно показва, че радикалният елемент в Дугиновия „радикален центри-
зъм” се е оказал по-силен от центристкия. С други думи, Дугин остава верен 
на обещанието си, че „ние се ръководим единствено от интересите на Русия в 
една по-далечна перспектива. Ако защитата на дългосрочните интереси не е 
политически удобна или ако те противоречат на настоящата ситуация, ние пак 
ще ги защитаваме”113.

През 2002 г. вторият конгрес на Евразийското движение взима решение да пре-
върне движението в политическа партия – Партия „Евразия” (наименование, кое-
то едва се отличава от Евразийската партия на Ниязов).114 Предполага се, че 
Дугин възнамерява да регистрира партията си и да вземе участие в изборите 
за Държавната дума през 2003 г., но понастоящем все още предстои да видим 
значението на тази трансформация.115

По подобен начин остава да видим и значението на традиционализма и неоевра-
зийството за руската политика. От 1991 г. насам важността на неоевразий-
ството нараства, включвайки дискурса за бъдещето на Русия – дискурс, в който 
алтернативите на западния стил либерална демокрация имат съществена под-
крепа. Навярно Дугин отива твърде далеч в това, че вижда Генон като нереали-
зирания Маркс (паралел, който би положил Дугин като един нов Ленин, макар сам 
той да не прави този втори паралел). Дугин обаче ясно показва, че „мекият” 
традиционализъм може да упражнява значително влияние в руския политически 
живот.

Превод от английски: Слава Янакиева

112  Дугин, „Евразийското движение в трудна фаза”.
113  Дугин, „Евразийското движение в трудна фаза”.
114  Anastasia Matveeva, „This Kind of Eurasian Putin Will Be Supported by Us”, Gazeta March 4, 2002, p. 2.
115  Книгата на Седжуик е издадена през 2004 г.
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Романо Гуардини 

ЦЪРКВА	И	ДОГМАТ	–	ПЪТ	В	

СВОБОДАТА

Едно писмо

I

Погледна ли назад към моите вече над петдесетгодишни изследвания и лично 
общение, струва ми се, че евангелският Христос има много живо отношение към 
Светото писание, но съвсем неопределено към това, което се нарича „Църква”. 
Колкото пъти съм го чувал да говори за Църквата, не съм успявал да придобия 
ясна представа какво е имал предвид.

В началото на столетието – спомням си го много добре, защото тогава бяха 
студентските ми години – от протестантска страна думата „Църква” бе изобщо 
избягвана, доколкото е възможно. Това се промени после, особено в годините на 
борбата за съществуване срещу репресията на фашистката държава, издигнала 
претенцията да е единствената форма на общност за живеещите в нея човеци. 
Против нея беше, искам да кажа, издигнато „правото на Църква”. Там усетих жива 
заедност. Когато обаче след това размишлявах върху многобройността на групите 
и различията между верските представи в рамките на протестантското христи-
янство изобщо, пред мен винаги заставаше въпросът какво всъщност би следвало 
да е тази Църква. Така се формира, както казах, чувството, че евангелският Хрис-
тос не е имал първоначално отношение към онова, което се нарича „Църква”.

Разбира се, аз може да се заблуждавам и по това би могло да се дискутира. Поз-
волете ми обаче откровено да кажа, че имам твърде ниско мнение за дискусиите 
по религиозни теми. Много повече ценя разговорите в малки кръгове, най-добре 

Романо Гуардини (1885–1968) е немски католически мислител от ита-
лиански произход. Приема свещенически сан през 1910 г. Професор по 
философия на религията в Берлин от 1923 г., той е отстранен от 
преподаване, когато нацистите идват на власт. След 1945 г. е про-
фесор в университетите в Тюбинген и Мюнхен. Автор на трудове по 
философска антропология и философия на културата, а също и на из-
следвания върху Данте, Паскал, Хьолдерлин, Достоевски и Рилке. Сред 
по-известните му книги са: Духът на литургията (1917), Човекът и 
вярата. Изследванията на религиозното съществуване в романите 
на Достоевски (1932), Краят на новото време (1950).
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между двамина, така че да може точно да се изпита какво е иманото предвид и 
да може то да се вкара отново в ред, ако излиза от пътя; не обаче дискусиите 
между и пред мнозина. Затова си намислих нещо друго: искам да Ви кажа какво 
означава Църквата за самия мен, как се е формирало собственото ми отноше-
ние към нея и какво е тя за мен в религиозния живот.

Все пак имам право да Ви напомня, че си имате работа с богослов, който е свикнал 
да обективира нещата чрез критично мислене. Затова не бива да се боите, че ще 
бъдете занимаван с твърде лични неща. От друга страна обаче, по този начин Ви 
се гарантира, че няма да чувате чисто теоретизиране, а размишления, зад които 
стои опит. От казаното ще стане накрай съвсем спонтанно ясно какво в протес-
тантската представа за Църква ми се вижда неразбираемо, респ. недостатъчно.

II

Младият човек, който навлиза в научния живот – особено ако той, както в моя слу-
чай, най-напред е следвал не богословие, а нещо друго, правомерно проверява пози-
цията си спрямо вярата. Преминава през своите кризи. Пита дали би могъл да вярва 
онова, което му е било казвано у дома, в училището или чрез проповедта; дали има 
право, респ. трябва да го вярва в мащаба на истината. Пита дали и как то ще му 
дава устой за неговото съществуване и водещо начало за неговия живот и труд. 
Навярно той първо си мисли, че в името на честността трябва да скъса с него, 
после обаче отново се възбужда желанието да придобие някаква устойчивост в ре-
лигиозното, а в действие влиза ново усилие, устремено към християнската истина.

Моля Ви, не пожелавайте да извлечете от казаното някаква обща теория как 
трябва да се върви към вярата, също така не как обикновено се върви по този път 
от католическа страна, а как е извървян в определени случаи – тук: в моя. Тъй като 
обаче не искам да Ви разказвам някаква биография, свеждам различните движения 
и процеси до един последен, лежащ в основата им интелектуален контекст.

Едни слова от Новия завет винаги са ме заговаряли с проникновение, имащо ха-
рактера на насочване и водещо начало. Те са в Мат. 10:39 и гласят: „Който иска 
да намери”, тоест спаси, „живота си, ще го загуби; който обаче иска да загуби 
живота си заради Мене, той ще го намери”1. Първом текстът ми говореше за 
някаква тайна; както обаче става, когато подобни слова попаднат във вътреш-
ния живот, той получи за мен една особено настойчива значимост. Поради дву-
смислието, присъщо на гръцката дума „ψυχή”, която означава както „живот”, 
така и „душа”, словата казват: „Който задържа душата си, ще я загуби; който 
обаче я отдава, ще я придобие”.

Словата говореха за фундаменталната тайна на религиозния живот, според 
която човекът стига до същинското свое Себе си само тогава, когато се от-
далечава от него си, което значи – от своето непосредствено Аз; и придобива 

1  В българския превод: „Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради Мене, 
ще я запази”. Б. пр.
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самия себе си, когато отдава себе си. Големият въпрос бе: Къде става това 
отдалечаване и прииждане? Кой може да ме призове така и по такъв начин да 
обвърже душата ми, че това да се случи и действително? Да не остана самоиз-
олиран при себе си и да не задържам себе си?

Първият отговор гласеше: Това може само Бог.

Кой е обаче Бог? Как трябва да бъде мислен, за да бъде мислен правилно? И не 
забравяйте, моля Ви, че говоря от перспективата на времето отпреди Първата 
световна война, в което интелектуалният момент играеше по-силна роля от 
днес – при това, струва ми се, ни най-малко единствено в ущърб за яснотата и 
отговорността на вярата. Тогава най-интензивно ме занимаваше проблемът за 
структурирането на мисленето. Сиреч въпросът доколко видът на познавателния 
път и резултатите от познавателното усилие са обусловени от психологични 
наличности. Във връзка с религиозния въпрос тук изпъкна нещо обезпокоително. 
Когато именно някой заговори за Бог от собствен „опит” и по собствени мащаби, 
тогава това, което той нарича „Бог”, проявява подозрително подобие с негова-
та лична същина: един вижда в него първата причина на всичко случило се, друг 
чистото битие; трети идеята на благото; друг пък първоосновата на света, или 
тайната на живота, или духа на народа, или ръководното начало на историята – и 
така нататък. Във всички случаи особената нагласеност на питащия задейства 
едно изборно сродство с тази или онази страна на Божията действителност и 
така губи живото цяло. Подобието е понякога толкова голямо, че Богът, изповяд-
ван от различните човеци, е направо идеален образ на собствената им природа и 
от образа на Бога може да се разчете своеобразието на човека, който го мисли.

Пътят към истината не можеше следователно да е този на „дирене на Бога”, 
както се казваше тогава, посредством собствен опит и собствено мислене. 
Защото, когато дирещият мисли по този начин Бог и се свързва с него, тогава 
в действителност той остава при самия себе си и се държи за самия себе си, 
само че по един много по-субтилен и много по-дълбок начин, отколкото открове-
но да заяви: не искам да знам за никакъв Бог; аз съм си самодостатъчен.

Кой е следователно Бог по истина? Как трябваше да го мисли човек, за да го 
мисли правилно, да върви действително към него, да се обвърже с дълг към него 
и да открие при него свободата? Тук очевидно липсваше нещо. Липсваше някаква 
инстанция, даваща гаранции, че когато човек казва „Бог”, не мисли всъщност 
„Аз”. Къде беше тя обаче?

В търсенето на отговора се издигна образът на Христа. Колкото по-ясно се насочва-
ше погледът към него, толкова по-видимо ставаше, че неговата претенция да е прог-
ласител на живия Бог е оправдана. Той стои в една близост до действителния Бог, 
правеща го способен да знае за неговия ум повече, отколкото всеки друг. Той живее в 
единомислие с Бог, което прави така, че това, което говори той, говори го сам Бог.

Така се въздига основната християнска истина за Посредника и Спасителя. Ста-
ва ясно как за Павел и Иоан „да се говори за Бог” е равнозначно с „да се говори 
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за Бог из Христа”. Става ясен смисълът на словата, казани от Христос в Еван-
гелието от Иоана: „Аз съм … истината...” (14:6).

Отнесено към онзи базисен опит, за който ставаше дума в началото, това оз-
начава: Бог, който е в състояние да обвърже душата и да я възобнови, е налице 
само тогава, когато е откриван не чрез субективен опит и автономно мислене, 
а прииждащ в своята действителност и суверенност от словото и същество-
то на Христа. Както казва сам той: „Кой е Отец, не знае никой, освен Синът, 
и – комуто Синът иска да открие” (Лук. 10:22). Или с Иоановата сенсибилност: 
„Който е видял Мене, видял е Отца” (Иоан. 14:9).

И Христос не е само онзи, който единствено гарантира познанието за действи-
телния Бог. Той е също онзи, чрез който трябва да става живото отправяне към 
Бога, ако то действително ще отвежда към него, както заявява той с цялата 
острота отново в Евангелието от Иоана: „Аз съм пътят … Никой не дохожда 
при Отца, освен чрез Мене” (14:6).

Всичко това казва: „свободно достъпният” Бог не съществува. Противно на 
претенцията на автономното боготърсачество, богопреживяване и богомислие, 
той е „непознатият”, който „живее в непристъпна светлина” (1 Тим. 6:16). При 
него човекът идва само по пътя на следването на Христа. Той показва посоката 
и учи как да се държим.

Движението обаче все още не бе стигнало целта си. Проучването доведе до до-
сег с изследванията върху живота на Иисус и разговор с представите, кръжащи 
около Иисус. Тогава стана ясно каква многообразност притежаваше образът за 
него. Но не само в смисъла, по който се различава Христовият образ в мозайки-
те от този на готиката или романският от бароковия – тоест различие, след-
ващо от погледа през различни времеви предпоставки, при което обаче същест-
веното неизменно се съхранява: станалият човек жив Син Божи – а различия, 
засягащи неговото същество.

Постоянно се губеше ядрото, прогласявано с такава настойчивост както от 
Павел, така и от Иоан: вечният Син Божи, станал във времето човек и пребива-
ващ, седейки отдясно на Отца. Той се привиждаше като например звезден мит 
или като обикновен човек; като мъдрец от типа на Сократ или елинистичен 
мистик; като душеприказчик или духовен революционер; един от реда на проро-
ците или пък германски прогласител на живота; психопат, шизофреничен и мега-
ломански, и така нататък, и нататък. По-усърдното изучаване проявяваше обаче 
отново онова обезпокоително подобие на различните образи на Христа с онзи, 
който ги е очертал. Често така, сякаш тези фигури на Христа са идеализирани 
автопортрети на онези, които ги мислят.

Как можеше лице в лице с тези образи и тяхното възникване да се довериш на 
думите, според които „никой освен него не знае Отца” и „никой не дохожда до 
Отца освен чрез него”? Това значи: къде бе инстанцията, която гарантираше 
самия Христос?
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III

Тук според опита, за който говоря, е мястото на Църквата.

Иисус е знаел, че той и неговото послание са несъмнено решаващото. Затова 
иска това най-присъщо му да достигне „до всички народи” и до „края на еона” 
(Мат. 28:19-20)2. В изказванията му обаче, в които говори за това достигане 
на присъщото му, не се появява понятието за някаква книга. Наистина, той 
говори, и то често, за записаното слово Божие, с което обаче винаги се има 
предвид Старият завет. Обратно на това, посредничеството, което трябва да 
препредаде присъщото му, е живото прогласяване, и то чрез онези, които той е 
избрал (Деян. 1:2). Начинът за осъществяване на това прогласяване е предоста-
вен на техния избор: чрез изречено и записано слово, чрез разбуждащо мисълта 
действие, в един контекст, приел на Петдесетница пълнотата на Духа и про-
дължаващ до края на всички неща.

Този контекст е Църквата.

Христос гарантира действителността на живия Отец: самият Христов образ 
се гарантира чрез Църквата или, казано по-точно, чрез говорещия в нея Свети 
Дух. За нея Иисус казва: „Който вас слуша, Мене слуша; и който се отмята от 
вас, от Мене се отмята; а който се отмята от Мене, отмята се от Оногова, 
Който Ме е пратил” (Лук. 10:16). В словата на Църквата говори той; в неговите 
думи говори Отец. Що се отнася обаче до Писанието, то самото е жив елемент 
на Църквата: произраснал от нея; завършен в хода на първото столетие; устано-
вено като валиден канон около края на столетието от самата тази Църква. От 
Църквата Христова на отделния вярващ се възлага винаги поновому поръчението 
да отдаде собствената си душа, за да я приеме отново в нейната новост и съ-
щественост. И това поръчение е такова, че не позволява да бъде формирано от 
автономната воля на съответния призван, а говори от хоризонта на една дейст-
вителност, независима от неговия произвол. Ако разбере посланието неправилно, 
тя го коригира. Ако си въобразява Христос неправомерно по своя воля, тя от-
стоява неговия образ. Ако зачертава от образа на Христа онова, което го драз-
ни, тогава тя го акцентира. В това постоянно съприкосновение с конкретната, 
живеещата в същото време Църква образът на Христа израства все наново и 
наново до ненакърнената си суверенност и свидетелства за Отца, както той е.

IV

Всичко това значи, за да се върна към опита, за който Ви говорих: стъпката, 
действително въвела в свободата на вярата сред пълната действителност на 
Христа, а чрез него в суверенитета на живия Бог, бе вярата, че в Църквата 
Христос говори така, че „който вас слуша, слуша самия Него” (вж. Лук. 10:16).

Това изречение звучеше странно в едно време, за което беше станало самораз-

2  В българския превод: „до свършека на света”. Б. пр.
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биращо се, че който се присъединява към Църквата, губи свободата на Еванге-
лието. Минаха обаче повече от петдесет години, откакто разбрах що е Църква, 
и над тридесет и пет, откакто се занимавам като академичен преподавател с 
богословски проблеми, и никога не съм се усъмнявал, че Църквата действително е 
възпитателка в християнската свобода. Тази свобода означава, разбира се, нещо 
съвсем различно от психологическата свобода да избираш, което е симпатично, 
или от философската автономия да отсъждаш според собствените ти мащаби 
какво изглежда правилно. Тя означава, че готовият за вярата се освобождава от 
обвързването с психологически, социологически, исторически и каквито и да било 
други предпоставки, за да се обърне към пълната действителност на откровя-
ващия в Христа самия себе си Бог, и мисля, че подобно свидетелство трябва да 
има претенцията да бъде взимано на сериозно. Защото това, многоуважаеми 
госпожи и господа, е, разбира се, предпоставката, при която неща като току-що 
споменатите могат да бъдат изобщо изказани: че слушателите признават на 
говорещия християнската сериозност.

Встъпването в Църквата е същинска верска стъпка и стоенето в Църквата е 
същинско верско отношение. Затова те съдържат цялото преодоляване и цяла-
та опасност, присъщи на една такава стъпка и на такова отношение – за това 
обаче трябва да се говори още по-прецизно.

V

За разбирането на това какво е Църква, ми помогна един автор, чуването на 
чието име не се очаква в този контекст, а именно големият протестантски 
мислител Сьорен Киркегор. Позволете ми да кажа как стана това. Киркегор е на-
писал една забележителна книга, носеща заглавието Философски трохи, и един 
коментар към нея, озаглавен „Заключителен ненаучен послепис към философски-
те трохи”. В превода на Кристоф Шремпф Трохите обхващат сто страници, а 
коментарът – почти шестстотин. Това произведение издига теза, изглеждаща 
първоначално странно. Киркегор казва: християнин в пълния смисъл може да се 
стане само в едновременността, при което думата трябва да се вземе в точ-
ния смисъл – не като психологическа, а като историческа едновременност с 
Иисуса Христа. Защото само тогава верската решимост преминава през онзи 
плодоносен риск, който трябва да е свързан с нея, ако е истинска. Само този 
може да стане действително християнин, който живее по същото време и в 
същата страна като Христос и има телесен досег с него. При това според Кир-
кегор нещата с този досег стоят така: идва някакъв човек от пътя. По някаква 
причина се захваща разговор и в хода на този разговор той казва, че бил Божи 
Син и изисква слушащият да го вярва, защото от това зависело спасението му. 
Твърдението звучи обаче не само странно, но и подбужда към възмущение, ако 
не и към нещо по-лошо, а именно към смях: Ти си роден вчера и утре ще умреш; 
живееш в тази страна; носиш дреха, направена там и там; ядеш хляб, изпечен 
в тази и тази къща – и искаш да си Божи Син (срвн. Иоан. 8:57)? Странното 
обаче – Киркегор нарича ситуацията с нейната арогантност „абсолютния пара-
докс” – е, че то има право, защото този човек е действително Божи Син; само 
че това е казано в известна степен от другата страна, откъм вечността. Как 
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обаче заговореният, който стои във времето, тоест пред забулената ситуация, 
може да стигне до увереност, че говорещият е това, което твърди, че е? И 
то до онази уникална увереност, от която зависи вечното му спасение, тоест 
до вярата? Едно страховито решение! Взето ли е правилно, тогава той намира 
чрез човека там връзка със спасяващия Бог. Ако обаче е неправилно? Ако срещ-
натият е само един човек като другите? Навярно отличèн чрез тази или онази 
дарба? Навярно някакъв, който живее в религиозна илюзия? Тогава призованият 
не само се е заблудил, а е встъпил в абсолютното безумие. Той, както казва 
Киркегор, се е направил по ужасен начин за смях – станал е смешен пред вечни-
те мащаби.

Тук могат да се назоват всички възможни основания, по които той следва да 
поеме риска на вярата: че от думите на този човек, който се казва Иисус и идва 
от Назарет, говори чудесна мъдрост; че той дава удивителни знаци; че съще-
ството му оставя впечатление за свята чистота; че около него става усетима 
тайнствена близост и така нататък. Дали обаче това са „доказателства”, 
които снемат опасността от стъпката, изразяваща се в думите: вярвам, че си 
Божи Син, и чрез теб вярвам в Отца? Не, казва Киркегор, защото каквото и уди-
вително да излезе насреща ми, то е винаги човешко, заключено в пространство 
и време и човешкост, поради което е крайно и спорно. Срещу всяко основание за 
„да” може да бъде противопоставено основание за „не”. Всичко, което предлага 
себе си като опит, винаги стои извън отношение с абсолютната величина на 
онова, за което става дума. Затова стъпката във вярата е винаги нещо стра-
ховито, именно рискът на „абсолютния парадокс”: решението въз основание на 
съвременно-крайно да се очаква вечно-абсолютно; доверието, че това решение 
ще доведе до съгласие с – идещата от неподлежащото на изследване – интен-
ция на Бога и ще води към спасение. Всяка вероятност говори за това, че той 
възмутено ще отхвърли арогантността, тоест ще се отнесе към нея с гняв, с 
отблъскване… Проникването през всичко това, казва Киркегор, е вяра.

Как обаче стоят нещата с този, който идва по-късно? Години, столетия по-къс-
но, след като е приключил животът на този Иисус? След като безбройно много 
хора са направили стъпката на вярата и сега могат да свидетелстват със своя 
живот за това, че тя води към спасение? След като умни, значими, достойни за 
всякакво доверие човеци са размишлявали върху Иисус от Назарет, интерпре-
тирали са го и са изяснили неговото величие? Да дадеш съгласието си на това, 
казва Киркегор, би значило да не вярваш действително, защото изпитанието на 
едновременността би останало неосъществено.

Тогава обаче за живеещия по-късно не би била възможна никаква вяра? Съвсем 
не, отговаря Киркегор, но той трябва да се издигне, откъсвайки се от ситуаци-
ята на по-късно дошлия. Той трябва да отстрани помисленото и наученото от 
по-късното време и да се вживее в едновременността. Това е трудно. И Кирке-
гор не се побоява да използва сурова дума, разрушаваща всяка чувствена топли-
на, всеки ентусиазъм: „упражняване в християнството”. По-късният трябва да 
осъществи това упражняване; тогава ще навлезе в съществената ситуация на 
верското решение.



2018 / брой 3 (130) Пролет

55

VI

Тези мисли дълго не ми даваха покой, защото от тях говореше дълбока, христи-
янска сериозност. Изводът от заниманието с тях бе обаче, че това „упражня-
ване в християнството” е невъзможно, защото ние не можем да се измъкнем от 
факта, че живеем по-късно от Иисус Христос. Мисълта на Киркегор е, казано 
със собствените му думи, „отчаяна” мисъл; родена в борбата срещу една рацио-
нализирана, морализирана, канализирала се в привичка християнщина. И все пак 
в нея има нещо вярно. Човек действително навлиза в сериозността на вярата 
само в едновременност с вестителя на откровението. Но къде?

В смисъла на своята непосредствено историческа действителност Иисус от 
Назарет никога не може да ми е едновременен – не обаче и неговите вестители; 
а олицетворението на вестителството е Църквата. При нея, която преминава 
през всички времена, всяко време се намира в еднаквост с всички времена. Учи-
телят по религия, говорил ми за Христос и неговото благовестие; свещеникът, 
който огласява словото и осъществява кръщението; тържеството на Евхарис-
тията, за което енорията се сбира около олтара; епископът и ръкоположените 
от него учители на вярата – всичко това е Църква. Чрез нея чувам посланието. 
Към Църквата се числи и вярващото семейство, в чиято атмосфера получавам 
духа и езика на християнството; хората от енорията, сред които съм до ол-
тара; другите навсякъде по света, които знаят себе си като едно в същото 
изповедание. Всички те, учителстващи и живеещи, са ми действително и не-
съмнено едновременни. И всичкото им човешко, добро, но и съмнително говори в 
посланието и заедно с него, като изисква включване във верската отговорност, 
съратничество в християнското „ние”.

Във всичко това стои Христос и ме заговаря. Той ми говори не като изолирана 
фигура, а като Църква. Как обаче тя не е в отношение с Него, който говори в 
нея! Как така всичко в Църквата се състои от човешкост от всякакъв вид; все-
кидневна, банална, даже лоша човешкост. Колко нещо се е втвърдило в учения, 
предписания, правила и порядки. Какво се е прилепило към нея през дългия път 
през историята! Как бива натоварвана с отговорността за всичко, което е ка-
зано и премълчано, сторено или пропуснато в нейно име!

Така стихийно се събужда въпросът: това ли следва да е свидетелството, въз 
основа на което да мога, да трябва, да имам право да вярвам? Това ли следва 
да е фигурата, из която да говори Светият Дух, който е встъпил в историята 
на Петдесетница и както е обещал Иисус, ни „упътва на всяка истина” (Иоан. 
16:13)? Цялата суровост на онова, което Киркегор нарече „абсолютен парадокс”, 
се струпва върху питащия човек. Но пътят на вярата върви през всичко това, 
защото чрез него научавам за Христа. Да се мисли, че човек може да го познае 
директно, е илюзия, защото още книгата на Новия завет, за която човек е скло-
нен да мисли, че ще постави онзи, който я чете, непосредствено пред Христос, е 
по своята истина „Църква”. Колко страховити са проблемите, които възникват, 
показва всичко това, което се нарича новозаветна наука – също както и всички 
онези човеци, които заявяват, че не могат да открият в тези текстове нито 
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едно обвързващо слово Божие. И въпреки това тук говори Бог.

Първата стъпка следователно не бе, както си въобразява баналната полемика, 
бягство в сферата на удобното; прехвърляне на собствената отговорност вър-
ху свещеник, епископ, папа. Това може да е вярно в отделни случаи, и то съвсем 
сигурно – също както при отделния човек волята, чрез която решава сам, може 
да бъде произвол. Истинното положение на нещата е обаче, че ние научаваме за 
Иисус само чрез Църквата; че решението на вярата се взима пред нея, защото 
тя единствена ни въвежда в ситуацията на едновременността.

Да, това решение трябва да бъде взимано винаги отново и отново. По основопо-
ложен начин и за първи път това се случва тогава, когато човек се определи за 
него. Човек се среща обаче винаги поновому с действието на твърде-човешкото 
в Църквата. Винаги поновому чува – и не само от другите, но и изхождайки от 
собствените си наблюдения – възражението: това, което стои срещу ми, не 
може да бъде Църква в смисъла на Христос. И винаги наново трябва да следва 
решението: тя е това; аз вярвам. Тогава човек изпитва наново и наново уверя-
ващото, разгръщащото, освобождаващото действие, изхождащо от нея.

Така, за да доведа разказа докрай, Църквата е станала това, което полемиката 
срещу нея не само не вижда, но го и обръща в неговата противоположност: по-
желаната от самия Христос гаранция, че той, изхождайки от своята свобода, би 
могъл да се приближи до мен. Това съм изпитал и това исках да Ви кажа. С него 
обаче дадох отговор и на поставения ми въпрос: какво следва да усеща католи-
ческият християнин, който – по какъвто и да е начин – е сторил тази стъпка и я 
прави винаги наново, ако понятието за Църква изчезне изобщо и на негово място 
застане понятието за самотния отделен вярващ, респ. за енорията, или обаче 
ако все пак се говори за Църква, но понятието губи своята яснота и строгост.

Сигурно няма защо да казвам, че той – от друга страна – е най-живо развълну-
ван от дълбоката сериозност, с която хора като Азмусен3 и неговите приятели 
се борят за това понятие. Тук той се чувства въвлечен в един разговор, чиито 
въздействия не могат да бъдат предвидени.

Превод от немски: Георги Каприев

Romano Guardini: Ein Gedenkbuch mit einer Auswahl aus seinem 
Werk, hrg. Werner Becker, Leipzig, 1969, SS. 334-351.

3  Ханс Азмусен (Hans Asmussen – 1898-1968) – немски лутерански богослов; репресиран като активен про-
тивник на националсоциализма; след 1945 участва енергично в структурирането на Евангелската църква в 
Германия; в последните години от живота си се ангажира с икуменизма, силно приближавайки се към Римо-
католическата църква (но рязко дистанцирайки се от икуменизма на женевския Световен съвет на църквите); 
един от идеолозите на т. нар. Високоцърковно движение (Hochkirchliche Bewegung), което слага в центъра на 
църковността Христос и акцентира апостолското приемство, придавайки второстепенност на конфесионални-
те различия. Б. пр.
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Светослав Риболов

ИКОНОГРАФИЯ	И	ПОЧИТ	НА	

СВ.	ГРИГОРИЙ	ПАЛАМА	В	

КЪСНОВИЗАНТИЙСКАТА	И	

ПОСТВИЗАНТИЙСКАТА	ЕПОХА
1

Епохата на XIV в. е кризисна за Източната римска империя със столица Констан-
тинопол. От изток в Мала Азия през целия век навлизат от Централна Азия почти 
безпрепятствено турски и други степни племена, тласкани от монголите в запад-
на посока, а от север империята е притискана от славяните. Това е времето на 
апогея на Сръбското кралство, което успява да се намеси в гражданската война 
между Палеолозите и Кантакузините и завзема територии не само в Македония, 
но и дори далеч в Епир и Тесалия, както и покорява Българското царство, а и недву-
смислено доминира във Влахия. През 1345 г., след превземането на Серес, сърбите 
установяват своето владение над всички градове около Солун. Техният владетел 
Стефан Урош IV (Душан) е успял да отнеме от ромеите значителна част от 
техните европейски територии, които иначе са били важният им хинтерланд и 
основен източник на средства, и човешки ресурси за войните на изток. В Мала 
Азия във владение на Константинопол са останали само по-големите укрепени гра-
дове с малко територии около тях и областта Понт. Съперничеството с редица 
западни държави също притиска ромеите в източната част на Средиземномор-
ския басейн. Империята е отслабена и лишена от средства, търговският  флот 
отдавна е в миналото. Дипломацията на Константинопол се опитва да лавира 

1  Настоящото изследване е осъществено в рамките на проект, посветен на паметта и изображенията на 
св. Григорий Палама в Православната църква, който е финансиран по НИС на СУ „Св. Климент Охридски”.

Светослав Риболов е преподавател по гръцка патристика и гръцки език 
в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски”. Завършил е класическа филология и богословие в Софийския 
университет. Специализира в Солунския Аристотелев университет, 
Ostkirchliches Institut Regensburg, Trinity College Dublin. Бил е гост-изсле-
довател в Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik Paderborn, International 
Baptist Theological Seminary, Prague-Amsterdam и American School of Classical 
Studies at Athens. Член е на Съюза на елинистите, както и на Асоциация-
та на медиевистите и византинистите в България. Издал е четири кни-
ги и множество статии в научната си област.
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между различните сили, гледащи към неговите територии с нескрит апетит.2 В 
тази среда живее и работи св. Григорий Палама – един от най-знаменитите авто-
ритети на православното богословие не само през онази епоха, но и като цяло за 
традицията на Православната църква.3 Рецепцията на църковната памет за него, 
както и на неговата богословска мисъл е от особено значение за православната 
традиция и представлява сама по себе си сериозен изследователски проблем. В 
настоящото изследване ще разгледаме рецепцията на светийската му памет 
сред православните християни в Османската империя, изразена най-вече през ико-
нографските типове, с които светецът е изобразяван до средата на XIX в.

Светителското достойнство на Солунския архиепископ Григорий (Палама) е при-
знато в томоса на Вселенския патриарх св. Филотей Кокинос през 1368 г. Това 
е и първата засвидетелствана канонизация в Константинополската църква, осъ-
ществена със съборно потвърдено решение, т.е. първата формално потвърдена 
на събор светийска почит. Оттук тръгва и дългият път на споровете около 
този светец и в крайна сметка признат догматически авторитет на правосла-
вието. Онова, което се знае за неговия живот и дейност, се намира в три ранни 
извора. Първият е похвалното слово на св. Филотей Кокинос за неговия духовен 
учител Палама.4 То е основно, тъй като носи богата информация за живота му и 
е написано между 1359 и 1368 г. Освен житиен и исторически текст, съчинени-
ето съдържа в себе си и информация за богословските дебати около мисълта на 
Палама, което е от особено значение за разбирането на контекста на епохата. 
Вторият извор е енкомион (похвално слово) за светеца от Константинополския 
патриарх Нил Керамевс5, а третият е кратко анонимно писмо6. Вторият и тре-
тият извор носят доста по-фрагментарна информация, но все пак като вторично 
свидетелство са важни за справки с по-ранното писание на патриарх Филотей.

Паметта на св. Григорий Палама още веднага след неговото провъзгласяване за све-
тец започва да се чества на 13 или 14 ноември, заедно със св. Йоан Златоуст.7 За 
това имаме сведения от времето на св. Симеон Солунски (†1429), също разглеждан 
като важен исихастки персонаж през онази епоха. През следващите векове обаче тази 
традиция постепенно се изгубва и вероятно това е станало окончателно с въвежда-
нето на печатните издания на гръцкия „Миней”, извършени във Венеция през ХVI в.8

Най-ранната почит на Григорий Палама като светец, изглежда, е регистрира-
на в градовете Солун, Касторя и Верия (Южна Македония, Гърция). В периода 

2  Вж. Τσάμης, Δ. «Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ ἐποχή του», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ 
μνήμην τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ (12-14 Νοεμβρίου 1984), 
Θεσσαλονίκη, 1986, 53-56.
3  Вж. Христов, Ив. Византийското богословие през XIV в. Дискурсът за божествените енергии (=SPBS III), Со-
фия, 2016, 48 сл.
4  Вж. Φιλοθέου, Λόγος ἐγκομιαστικός εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Γρηγόριον (PG 151, 551B-656C).
5  Κύρου Νείλου, Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Γρηγόριον (PG 151, 655D-678D).
6  Φυλλάδιον περιέχον συναρμολογημένας τὰς δύο ἱεάς ἀκολουθίας τοῦ τε... ἀποστόλου Φιλίππου καὶ... τοῦ Παλαμᾶ, 
Θεσσαλονίκη 1867, 36-44.
7  Вж. Φουντούλης, Ἰ. Τὸ λειτουργικὸν ἔργον τοῦ Συμεὼν Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 1965, 47, 88-94.
8  Първото печатно изд. на т.нар. „Антологион” (в смисъл празничен Миней) е от 1587 година. Комплектът 
служебни минеи е извършен между 1528 и 1596 (Τωμαδάκης, Ν. «Ἡ ἐν Ἰταλίᾳ ἔκδοσις Ἑλληνικῶν ἐκκλησιαστικῶν 
βιβλίων (κυρίως λειτουργικῶν) γενομένη ἐπιμελείᾳ Ἑλλήνων ὀρθοδόξων κληρικῶν κατὰ τοὺς ιε΄–ιστ΄ αἰῶνας». 
Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 37 (1969–1970), 17-19).
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1347–1359 г. св. Григорий Палама е архиепископ (митрополит) на Солун, така че е 
логично тук да възниква и да се разгръща от най-ранно време култът към него 
като към светец. Константинополският патриарх Филотeй в похвалното слово 
от 1368 г. споменава, че в Солун е вече налична икона на светеца9. 

До днес обаче в Солун са съхранени три изображения на светеца от къснови-
зантийската и две от османската епоха. От най-ранните едно се пази в храма 
„Св. Димитър”, а две са в манастира Влатадон, в горния град.10 Името на Палама 
стои на двата стенописа от Влатадон. Те са открити едва през 1982 г. при рес-
таврация на манастира. Изображението в католикона се намира на входния отвор, 
водещ от нартекса към основното пространство на храма, на лицевата повърх-
ност на северозападната четириъгълна колона. Тук Палама носи архиерейски одеж-
ди, държи в ръцете си отворена книга; леко е обърнат на запад и силно наведен 
напред. Образът е тежко повреден поради изкъртване на мазилката за полагане 
на следващ пласт върху нея по времето на османското владичество, когато хра-
мът е превърнат в джамия. Особеност на това изображение е леко извитият нос 
на св. Григорий; иначе стандартната широка и дълга брада и тъмните коси пред-
ставляват характеристики познати и от други по-късни изображения на светеца. 
От двете страни на нимба пише: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (вж. изобр. 
Солун 1). За съжаление изображението е толкова силно повредено и допълнително 
опушено, че днес образът е трудно различим. Това е видно и на репродукцията.

Големият въпрос при това изображение е доколко то отговаря на действителните 
черти на Палама. То може да се смята за доста ранно, което го прави и особено 
автентично. Обявяването на архиепископа за светец става през 1368 г., но веро-
ятно жителите на Солун го почитат като такъв още веднага след смъртта му 
през 1359 г. От особеностите на техниката на изпълнение може да се смята, че 
стенописът е изготвен в края на XIV в. Според някои изследвания стенописите от 
вътрешния храм са завършени някъде между 1360 и 1380 г.11 В периода между 1383 и 

9  Λόγος ἐγκομιαστικός (PG 151, 645C, 648D, 650A).
10  Вж. Τσιούμη, Χρ. «Οι πρώτες απεικονίσεις του αγ. Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη», в: Πρακτικὰ 
Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ 
Παλαμᾶ (12-14 Νοεμβρίου 1984), Θεσσαλονίκη 1986, 247-248.
11  Вж. Ibid. 248.

(Изобр. Солун 1)
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1387 г. градът е под обсада на турците, а е превзет през 1387 г., като кризата за 
града продължава с пълна сила до 1430 г. Така че е изключено през това тревожно 
време да са изпълнени толкова висококачествени и скъпи стенописи. В периода 
1351–1371 г. е основан манастирът Влатадон от братята Доротей и Маркос Вла-
тис (мн.ч. Влатадес), а между 1371 и 1379 г. първият е архиепископ на Солун. Според 
местното предание и историческите сведения, изследвани от Георгиос Теохаридис, 
манастирът е основан върху пещера, в която известно време е живял самият 
св. Григорий Палама и която от своя страна се е намирала в исихастко монашеско 
обиталище, датиращо от още по-ранно време. Освен това двамата братя са се 
познавали със светеца лично, дори вероятно са били в близки отношения с него.12 

В манастира се намира още едно изображение на св. Григорий Палама. В купола на 
южния параклис – посветен на светите Безсребърници – е изобразен Христос Панто-
кратор и в триъгълните пространства под него са изписани четири богослови. В из-
точните триъгълни пространства са изобразени св. Йоан Богослов и св. Симеон Нови 
Богослов, а в западните – св. Григорий Богослов и св. Григорий – архиепископ на Солун. 
Всички са представени седнали като евангелистите, когато се изобразяват в тези 
пространства. Идентификацията на образите е направена от Георгиос Стойоглу, кой-
то отбелязва в изследването си за манастира Влатадон, че със сигурност основате-
лите – двамата братя Влатадес – са били исихасти и последователи на Палама, за-
щото в този ранен параклис техният учител е изобразен като „четвъртия богослов” 
на Църквата – особено висок учителен статус, ако се има предвид особеното място в 
храма, където е разположена четворицата – на мястото на четиримата евангелисти.

Това разбиране е било разпространено от ранно време сред последователите на 
Солунския архиепископ, тъй като го виждаме споменато и у патриарх Филотей 
Кокинос13 (вж. изобр. Солун 2). 

12  Вж. Θεοχαρίδης, Γ. «Οι ιδρυταί της εν Θεσσαλονίκη μονής των Βλατάδων», στο Π.Κ. Χρήστου (επιμ.), Πανηγυρι-
κός τόμος εορτασμού της εξακοσιοστής επετείου του θανάτου του αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, αρχιεπισκόπου Θεσ-
σαλονίκης, 1359-1959, Θεσσαλονίκη 1960, 49-70; също: Τσιγαρίδας, Εὐθ. Ν. «Εἰκονιστικές μαρτυρίες τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Παλαμᾶ στ΄ξ Θεσσαλονίκη και στο Ἅγιον Ὅρος», Πρακτικά Διεθνῶν Επιστημονικῶν Συνεδρίων Ἀθηνῶν 
καί Λεμεσοῦ, Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στήν ἱστορία καί στό παρόν, Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου 2000, 193.
13  Στογιόγλου, Γ. Η εν Θεσσαλονίκη πατροαρχική μονή των Βλατάδων, Θεσσαλονίκη 1960, 119-124. Мястото у 
Филотей Кокинос е в Λόγος ἐγκομιαστικός (PG 151, 654): μέσον αὐτῶν τῇ κορυφαίᾳ καὶ ὁμοτίμῳ καὶ σεπτῇ τῶν 
θεολόγων τριάδι φέροντες συγκαθίζουσιν.

(Изобр. Солун 2)
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Няма съмнение, че то е плод на богословските развития през онази епоха – иси-
хастките спорове, довели до избистряне на определени богословски позиции. За 
съжаление този образ е много лошо запазен.

На това изображение се различават, макар и трудно заради повредите на мазилка-
та, лицевите характеристики, познати от изображението в католикона на манас-
тира. Въпреки това изображенията от параклиса са датирани от края на XIV или 
дори началото на XV в. Следователно те са малко по-късни от тези в католикона.14 
Според изследователката Хрисанти Циуми монасите във Влатадон вероятно са 
били последователи на Палама и активни поддръжници на неговото учение, за кое-
то свидетелства изобразяването му както в католикона, така и в параклиса на 
обителта. Представянето му обаче като един от „богословите” на Църквата не е 
поставено в главния храм (католикона), а в параклиса, което предполага известна 
посветеност на онези, които го поставят в тази несъмнено най-авторитетна 
позиция в традицията на Църквата.15 Специфичните лицеви характеристики на све-
теца, представени от художника, вероятно отговарят на тези на самия Палама, 
тъй като, както казахме, тези изображения, изглежда, са най-ранните запазени до 
днес, тъй като се датират 10 до 50 години след смъртта му.

Другото изображение от Солун е това в църквата на св. Димитър в центъра на 
града. Тук той е изписан заедно със св. Йоасаф, въпреки че няма еортологична, ли-
тургична или теологична връзка между техните личности. Според изследователка-
та Хр. Циуми св. Григорий Палама в лицето на св. Йоасаф почита, кадейки пред него 
с кадилница, императора Йоан Кантакузин, чийто небесен покровител е св. Йоасаф. 
Императорът е бил приятел приживе на св. Григорий, негов поддръжник и после-
довател на учението му. А впоследствие приема монашество с името Йоасаф. С 
тази особена стенописна композиция не се отбелязва само значението на тези 
две личности от историята на Църквата, но и самото значение на исихазма като 
монашеска практика и учение, на който и двамата са поддръжници и утвърдители.16 

14  Вж. Τσιούμη, Χρ. Оp. cit. pp. 253.
15  Ibid. 
16  Ibid. 256-257.

(Изобр. Солун 3)
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В Солун се пази и една по-късна икона на светеца от османската епоха, дати-
рана някъде от края на XVI или XVII в. Тук той е изобразен заедно със св. Ди-
митър – пазителя на града. Макар и късна, иконата също носи характерните 
особености на образа на светеца, като типът е от групата с папалитра на 
темето и архиерейски дрехи; затворена книга – Евангелие, и благославящ с дес-
ница. Майсторът не е известен, но твърде вероятно е местен художник. Икона-
та се съхранява в манастира Влатадон, където е била изнасяна на празника на 
светеца (изобр. Солун 4).17 

Другото изображение, запазено в Солун пак от османската епоха, е стенопис 
в храма „Нея Панагия” (Новата църква на Пресвета Богородица) в Солун. Тя е 
изписана към 1730 г. Тук светецът е изобразен заедно със св. Ахилей, св. Диони-
сий Ареопагит и св. Григорий Великоарменски. Св. Григорий Палама в този образ 
има къса широка брада и гъсти тъмни коси, като на темето няма папалитра. 
Облечен е в архиерейски одежди, държи в ръката си отворен свитък. Образът 
е съпроводен с надпис Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ (изобр. Солун 5). Тъй като 
храмът е издигнат през 1727 г. върху развалините на византийски манастир на 
Богородица, вероятно почитането на Палама на това място възвежда към много 
по-ранна традиция. Датировката е видна по ктиторския надпис над западния 
вход на храма, който се пази и до днес. 

17  Вж. Τσιγαρίδας, Εὐθ. «Εἰκονιστικὲς μαρτυρίες τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ σὲ ναοὺς τῆς Καστοριᾶς καὶ Βέ-
ροιας. Συμβολὴ στὴν εἰκονογραφία τοῦ ἁγίου», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ ἐν ἁγίοις 
πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ (12-14 Νοεμβρίου 1984), Θεσσαλονίκη 1986, 266.

(Изобр. Солун 3a) (Изобр. Солун 4)

(Изобр. Солун 5)
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Образите в тази църква са изписани като имитация на Палеологовия ренесанс и 
е видно, че художникът е бил богословски отлично подготвен и владеещ чудесно 
технологията на фреско-стенописа. Работите му издават завиден талант и са 
далеч от иконографския примитивизъм, характерен за доста провинциални хра-
мове от онази епоха. 

Със сигурност от онова ранно време е засвидетелствана почит към св. Григо-
рий Палама и в района на Верия. Център на тази почит е известният Верийски 
скит – регион, в който св. Григорий, двамата му братя Теодосий и Макарий и 
двете му сестри дълги години аскетстват. Котловината Алиакмон (Ἁλιάκμων), 
където е основана монашеската общност, е една от първите люлки на исихазма 
в Европа. Скитът представлява група от 50 манастира и е най-древният мо-
нашески център в континентална Гърция. В скита е запазена пещера, където 
Григорий е живял, както и агиазма, носеща неговото име. Св. Григорий е живял 
недалеч от манастира „Св. Йоан Предтеча”, намиращ се в Пиерия, южно от 
Алиакмон. Тук той идва през 1326 г. заедно с още десет монаси от Света гора 
заради честите турски нападения над манастирите там. През 1331 или 1336 г., 
след смъртта на майка си и на голямата си сестра Епихарис, той се връща на 
Света гора, в еримитириото на св. Сава до Великата Лавра поради сръбските 
нападения над Верия и района, при които едвам не изгубва живота си.18 В два 
храма в рамките на самия град Верия са съхранени негови изображения. Единият 
е стенопис в храма „Св. Георги Граматик”. Старият храм, престроен по-късно 
през османската епоха, се датира от края на XIV в. В южния кораб, на запад-
ната повърхност на източната стена, е представен в цял ръст в средата на 
посветителна сцена, като от двете му страни са св. Атанасий Александрийски 
и св. Евтимий. Облечен е в епископски фелон от ранен тип; в лявата си ръка 
държи затворено Евангелие, а с дясната благославя. Освен външната иконограф-
ска идентификация образът е съпроводен с надпис Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑ[μᾶς]. 

Лицето му е широко, с високо чело, широка плоска дълга брада и с къса къдрава 
черна коса без папалитра на темето (вж. изобр. Верия 1). Характеристиките 
на лицето са познатите ни от старите образи в Солун, но спецификата на из-

18  Вж. Χιονίδης, Г. «Ἱστορικὰ προβλήματα καὶ μηνεῖα ἐκ τῆς παραμονῆς τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ εἰς τὴν περιοχὴν 
Βέροιας», Γρηγόριος Παλαμᾶς 50 (1967), 279-291; също: Ζήσης, Θ. «Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς. Ἡ σπουδαιότης τοῦ 
προσώπου καὶ τοῦ ἔργου του», Πρακτικὰ διημερίδας, Βέροια 1994, 23-40.

(Изобр. Верия 1)
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писването е по-характерна за Критската школа – със сухи и вдълбани черти на 
лицето, издължена осанка, тънки и дълги пръсти, като цяло доста аскетичен вид 
и непринудена строгост в изражението.19 Освен архаичния полиставричен фелон 
светецът носи и омофор с кръстове и трудно забележими растителни мотиви. 

Този иконографски тип е в тясна връзка с изображението на светеца от манас-
тира Влатадон в Солун, датирано от XIV в. (срв. изобр. Солун 1-2). Стенописът 
е интересен и с надписа, посвещение от дарители, поръчали направата му. Това 
е семейство от четири души (Дукена, Стамос, Андриани, Манолис от фамилия 
Псомас). Изследователят Евтимиос Цигаридас, имайки предвид ктиторската 
практика в региона, смята, че поне един от тях е смятал светеца за свой по-
кровител и затова е включен в ансамбъла. В надписа има и година – 7137 г. от 
сътворението, което ще рече 1627 г. по новото летоброене20. 

Другото старо изображение на светеца във Верия се пази в храма „Богородица 
Панагуда” (или „Сретение на Богородица”). Днес църквата е енорийска, но в 
онази епоха е била католикон на манастир, в който са живели като монахини 
сестрите на св. Григорий – Епихарис и Теодоти. Със сигурност светецът е 
посещавал манастира заради сестрите си и вероятно е служел в него поня-
кога Литургия. По онова време тази църква се е намирала близо до южната 
порта на града, водеща към местността Алиакмон. Стенописът се намира на 
южната стена на олтарното пространство заедно със св. Григорий Богослов 
и св. Йоан Милостиви. Св. Григорий Палама е представен изправен в цял ръст, 
леко извърнат надясно. Облечен е в архиерейски одежди и благославя с десница, 
а в лявата ръка държи затворено Евангелие. Изображението повтаря типа от 
храма на св. Георги Граматик, но брадата е раздвоена, а чертите на лицето са 
доста по-груби и схематични. Изображението е съпроводено с надпис Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ и се датира от времето на изографисване на църквата – 
1706 г. (изобр. Верия 2)21. Художествената му стойност е доста по-малка, тъй 
като очевидно художникът не е от най-изисканите на своето време. Върху ко-
сите и брадата са поставени отблясъци, които като че ли искат да подчерта-
ят възрастта на светеца и не кореспондират с по-ранните му изображения. В 
движението на благославящата ръка е вложена динамика, като тя дори прилича 
на посягаща встрани. Дрехите повтарят движението на ръката като внушават 
подвижност в стойката на светеца. Носът му е изправен и малък, което не ко-
респондира с по-ранните му образи. 

В католикона на скита Алиакмон се пази по-късна икона от 1834 г. на светите 
Дионисий в Олимп и Григорий Палама. А на архиерейския престол е имало допреди 

19  Срв. Τσιλιπάκου, Ἀγ. Δ. «Ἡ μορφή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στή Μεταβυζαντινή τέχνη μέσα ἀπό τό παρά-
δειγμα τῆς Βέροιας (15ος-18ος αἰ.)», Ἄσκησις καί Θέωσις. Ἑόρτιος τόμος ἐπί τῇ 650 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί ἁγιοκατατάξει τῶν μελῶν τῆς ἁγίας οικογένειας αὐτοῦ, Βέροια 2013, 196.
20  Τσιγαρίδας, Εὐθ. «Εἰκονιστικὲς μαρτυρίες τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ σὲ ναοὺς τῆς Καστοριᾶς καὶ Βέροιας. 
Συμβολὴ στὴν εἰκονογραφία τοῦ ἁγίου», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ (12-14 Νοεμβρίου 1984), Θεσσαλονίκη 1986, 271 (изоб-
ражението е взето от публикацията на Евтимиос Цигаридас, с. 279). Τσιλιπάκου, Ἀγ. Op. cit., 197 датира през 
1628/9 г.
21  Ibid. (изображението е взето от публикацията на Евтимиос Цигаридас, с. 281).
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20 години преносима икона на светеца, за която, за съжаление, не се знае много, 
тъй като е изчезнала. Тази практика да се поставя икона на светец на архи-
ерейския престол не е странна, тъй като в тази монашеска традиция често 
вместо икона на Христос – Велик архиерей (първосвещеник), се поставя икона 
на светеца покровител на манастира.22 В католикона се пази и частица от мо-
щите на светеца, а панегирът на скита, т.е. централният му храмов празник, 
е на 14 ноември и на Втората неделя от Великия пост и по този начин съвпада 
с почитта на св. Григорий, фиксирана още веднага след неговата кончина. Също 
важен празничен ден на монашеската общност е Втората неделя на Матей 
(след празника на Всички светии), когато се празнува и съборът (синакси) на 
светиите на скита, сред които се нареждат св. Григорий Палама и неговите 
братя Теодосий и Макарий. 

Твърде вероятно тук почитта към св. Григорий Палама да е една от най-ранните 
и може да се датира още след годината на неговата смърт – 1359 г., подобно 
на тази в град Солун. Така смята архим. Георгиос Хрисостомос въз основа на 
стенописа на светеца от храма „Св. Георги Граматик”.23 В района на Верия, в 
манастира „Св. Панагия Довра”, също се пази частица от мощите на светеца и 
той е почитан като един от покровителите му. В с. Хариеса под Науса св. Гри-
горий бива почитан като втори закрилник на местната енория, а празникът му 
е определен на 14 ноември. В енорийския храм на с. Палиос Продромос има икона 
на светеца, която е датирана от 1861 г. В енорията на с. Меси също се пази 
старопечатно издание на двамата светци, чествани на 14 ноември като храмо-
ви – св. Филип и св. Григорий Палама.24 

В похвалното слово, посветено на обявяването на св. Григорий за светец, изда-
дено от патриарх Филотей, се казва, че освен в Солун, още тогава и в град Кас-
тория се издига вече храм, посветен на него.25 Текстът е издаден през 1368 г., 

22  Χρυσοστόμου, ἀρχιμ. π. Γεωργίου, «Ἡ λειτουργικὴ τιμὴ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴ Βέροια», 340-341.
23  Ibid. За съжаление не открих фотографско копие от това изображение.
24  Ibid. 342. 
25  Λόγος ἐγκομιαστικός (PG 151, 712B).

(Изобр. Верия 2)
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следователно храмът е издигнат преди тази дата, а за да се построи такъв, 
трябва да е написано последование в негова чест и да е изрисуван иконографски 
негов модел, за което има ясно писмено свидетелство в словото.26 За съжаление 
в града не е запазена църква, посветена на светеца. Причината вероятно е, че 
или е била унищожена, или по-вероятно е била преименувана съобразно нуждите 
на местното население по време на османското владичество. В града обаче са 
запазени три изображения на Палама. Най-старото е от 1401 г. и се намира в 
храма на тримата светци – Гурий, Авив и Самонас. Известен е сред местното 
население обаче в по-голяма степен с името „Св. Троица”. Постройката е едно-
корабна базилика, издигната през 1401 г. – датировка, известна от ктиторския 
надпис.

Палама е изобразен в конхата на диаконикона заедно със св. Евплий. Изображение-
то е в цял ръст; облечен е в архиерейски одежди – фелон – и държи пред гърдите 
си затворено Евангелие. Брадата му е дълга, широка и разделена на две. Косата 
му е къса и черна и има папалитра на темето. Образът е съпроводен с надпис 
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠ[ος] ΘΕΣ[σ]Α[λο]ΝΙΚΗΣ Κ[αὶ] ΝΕ[ος] ΧΡΥ[σόστομ]ΟΣ 
Ο ΠΑΛΑΜΑΣ (вж. изобр. Касторя 1). Специфичните характеристики на лицето 
съвпадат с ранната преносима икона на светеца, пазена в Московския музей 
„Пушкин”, която вероятно произлиза от агиографско ателие в Солун и се датира 
през последната четвърт на XIV в.27 (вж. изобр. Москва 1). Титулът „архиепис-
коп” се открива само в ранните изображения и е сравнително рядък: има го още 
в единия от стенописите от манастира Влатадон в Солун (срв. изобр. Солун 1), 
в иконата от Москва (срв. изобр. Москва 4) и в преносимата икона от XVI–XVII в. 
(срв. изобр. Солун 4), също намираща се във Влатадон. Прозвището Нов Злато-
уст (Νέος Χρυσόστομος), което се среща единствено тук, също е важно, защото 
насочва към ранния култ на светеца. Както видяхме, в солунските стенописи 
през XIV–ХV в. той е смятан за равнозначен с най-авторитетните свети отци 
от християнската древност. Тук авторитетът му е изравнен с този на св. Йоан 
Златоуст. Неслучайно и ранното честване на паметта му е свързано с тази на 
Златоуст – 13 ноември. Това свидетелство е запазено от най-древното копие 

26  Λόγος ἐγκομιαστικός (PG 151, 775-780).
27  Τσιγαρίδας, Εὐθ. Оp. cit. 265.

(Изобр. Касторя 1)
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от последованието в негова чест. В него се казва: „Последованието се пее или 
след Златоустовото, или преди него в ден неделя”28. Химнът на св. Григорий 
всъщност е взет като образец от последованието на св. Йоан Златоуст и се 
изпълнява като неговия.29 Лицевите характеристики на този стенопис също 
възвеждат към ранните образи от Солун, така че той стои в традицията на 
солунската школа. 

В последованието/службата, дело пак на св. Филотей Кокинос, Палама е възпяван 
като един от големите богослови на православието, равностоен на великите Ва-
силий Кесарийски, Йоан Златоуст и Григорий Богослов.30 Същият метод за възвели-
чаване на светеца, като бива сравняван със същите богослови, виждаме в томоса 
от 1368 г. – явно характерен почерк на Филотей Кокинос и както изглежда, въз-
приеман от цялото движение от негови последователи. Това богословско решение 
пряко се е отразило върху иконографията на Палама. Същото видяхме в манастира 
Влатадон в Солун (изобр. Солун 2). Същото внушение постигат стенописите от 
трапезата на Великата Лавра в Света гора, изписана през 1535 г. (изобр. Света 
гора 1), както и в иконите от манастира на Великата Лавра (изобр. Света гора 
2), икона и изображение от дверите на манастира Кутлумуш на Света гора (изобр. 
Света гора 3 и 4), където той е изобразен заедно със свети Три Светители. 

Във всички тези иконографски образци св. Григорий Палама е поставен в контекста 
на най-авторитетните за византийското монашество – и като цяло богословие – 
отци, което свидетелства за развилия се още много рано сред неговите ученици в 
Солун култ към него като към не просто светец, а като към особено авторитетен 
изразител на православното учение, на когото Църквата базира проповедта си. 
Това схващане е отразено неслучайно и в най-новите развития на Всеправославния 
събор в Крит (2016), където в Енцикликата на събора изрично е включено учението 
на Палама като изразяващо в пълнота православието – догмата на Църквата.

28  Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ Παλαμᾶ 
(ἔκδ. Β. Βολουδάκης), ἐν Πειραιεῖ, 1978, 39. 
29  Ibid. 65, 69.
30  Ibid., 62, 95, 96. 

(Изобр. Москва 1)
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Доколкото изображението от храма на тримата светци от Касторя се датира 
от времето на построяването си – 1401 г., то принадлежи към групата икони 
и стенописи, произхождащи от най-ранното време на изграждането на култа 
към Палама. Така че то е неразривно свързано с преносимата икона от Москва 
(изобр. Москва 1) и стенописите от храма и параклиса на манастира Влатадон 
(изобр. Солун 1-2). И трите изображения според критериите на византийската 
иконопис се датират някъде между 1370 и 1400 г. 

След около век по-късно е изписано изображението на св. Григорий Палама в хра-
ма „Св. Георги Планински” в Касторя. Постройката произхожда от края на XIV в., 
но стенописът на Палама е на втория пласт мазилка, така че е направен повече 
от век по-късно. Археологът Евтимиос Цигаридас го поставя към XVI в.31 Намира 
се на източната стена на нартекса, изобразен е в цял ръст, фронтално, обле-
чен в монашески дрехи с отличителни знаци на епископ. Благославя с десница и 
държи в ръката си отворен свитък. По отношение на лицевите характеристики 
образът кореспондира с московската икона и с изображенията от църквата 
на тримата светии от Касторя. Брадата му е широка и разделена на две, на 
темето има ясно различима папалитра. Този тип иконографско изображение е 
по-ограничено от другото – без папалитра и с архиерейски дрехи. Не може да 

31  Τσιγαρίδας, Εὐθ. Оp. cit., 268. 

(Изобр. Св. гора 1) (Изобр. Св. гора 2)

(Изобр. Св. гора 4) (Изобр. Св. гора 5)

(Изобр. Св. гора 3)
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се каже обаче кое е по-ранно. Скромното монашеско облечение на светеца се 
среща сравнително рядко. Освен тук го виждаме и в едно изображение в манас-
тира Влатадон, в трапезата на Великата Лавра, датирано от 1535 г. (вж. изобр. 
Света гора 1) и манастира Ставроникита, датирано от 1546 г. (вж. изобр. Све-
та гора 5), както и в едно по-късно изображение, явно следващо тези по-ранни, 
от манастира Пантократор, пак на Света гора, датирано от 1743 г. Вероятно 
моделът цели да подчертае значението на светеца и неговото учение за пра-
вославното монашество като изразител на исихастката духовност (вж. изобр. 
Света гора 6), доколкото той е бил негов защитник.

В подкрепа на такова становище е именно изображението от „Св. Георги Пла-
нински” в Касторя, където светецът е изобразен в най-долния иконографски 
пояс на нартекса заедно с най-знаменитите представители на православното 
монашество – св. Антоний, св. Евтимий, св. Сава Освещени стоят от дясната 
му страна, а от лявата се различават ясно учителите на Църквата – св. Атана-
сий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст. Те също са в монашески 
одежди. 

Другият храм в Касторя, където е изобразен св. Григорий Палама, е неголям 
параклис посветен на св. Йоан Богослов, намиращ се в църквата „Панагия 
Мавриотиса”. Изписването на целия комплекс е установено по надпис, който го 
определя от 1552 г. Тук св. Григорий Палама е изобразен в апсидата на свети-
лището, в пояса на светците, стоящи между Богородица от горната част на 

(Изобр. Касторя 2)

(Изобр. Св. гора 6)
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апсидата и изправените долу светци – св. Григорий Богослов, св. Василий Вели-
ки и св. Йоан Златоуст. Палама е изобразен в анфас, в кръгово пространство, 
носи архиерейски одежди, държи с лявата ръка затворен кодекс. На стенописа 
се различава ясно надпис на светеца: Ο ΑΓ[ιος] ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ[ης] Ο 
ΠΑΛΑΜΑΣ. Според Евтимиос Цигаридас този тип икона на Палама, който е 
без папалитра, с гъста тъмна коса, широка брада, широко лице, произхожда от 
изображенията в манастира Влатадон в Солун и има тясна връзка с изображе-
нието от манастира Кутлумуш. От същата традиция на изобразяване имаме 
още образци от османската епоха. Най-впечатляващият е като че ли образът 
от параклиса на манастира Дионисиу в Света гора-Атон. Тук художникът е 
следвал плътно образеца с архиерейски дрехи, затворена книга, благославяща 
ръка, характерната брада и гъста, тъмна коса без папалитра. Стенописът е 
от ХVII в. и очевидно не е от най-добрите образци, но затова пък е отлично 
запазен (вж. Изобр. Света гора 7).

 От същата традиция са и следващите изображения на Палама. Първото е от 
Скита на св. Йона Предтеча на манастира Ивирон (вж. изобр. Света гора 8). 
Тук св. Григорий е изобразен заедно с един от най-големите вдъхновители на ви-
зантийското монашество – св. Йоан Лествичник (Климакос). Това е преносима 
икона, датирана от 1783 г. Палама е изобразен със скъпо архиерейско облечение 
и затворено Евангелие, като благославя с десница. Брадата му е плоска, за 
разлика от повечето изображения от този тип, и няма папалитра на темето. 
От същата традиция е икона от 1807 г., намираща се в манастира Ксенофонт 
(изобр. Света гора 9), където светецът е изобразен с друг важен аскет – св. То-
досий. Този иконографски образ получава своето развитие през ХIX в. с типични-
те западни влияния върху него и го виждаме в преносима икона в храма „Успение 
Богородично” в с. Велвето до Козани (отново в Южна Македония, Гърция) (изобр. 
Козани 1).

Докато иконографията на Палама до края на XVIII в. спазва в общи линии стро-
го едната от двете древни традиции за изобразяването му като архиерей на 
Църквата и голям богослов, съпроводен или с най-авторитетните древни свети 
отци или с велики аскети, изображението му от ХIX в., налично в района на 
Козани, вече е твърде далече от характерните за него черти и образът му е 
автономизиран от други светци. Не е много ясно дали зографът е бил наясно със 

(Изобр. Св. гора 7)
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значението на неговото дело и учение, тъй като иконата е правена за празника 
на светеца, а не е била част от постоянния иконографски ансамбъл на храма. 
Имайки предвид спецификите в паметта за светеца и изчезването на негово-
то почитане в огромни райони в Османската и в Руската империя от XVII в. 
насетне, твърде вероятно изчезването на образа му и практически неговата 
подмяна със стандартен архиерейски образ да е плод на избледняването на бо-
гословския спомен за него.32 Ранните изображения са свързани по-скоро с тради-
цията на град Солун и неговия патронен светец, за което говори не само иконо-
графията, но и химнографията на службата на Палама. Цяла част от службата 
на св. Димитър е интегрирана в последованието на св. Григорий Палама33, а в 
канона на светеца той, подобно на св. Димитър, е наречен παραμύθιον и καύχημα 
на жителите на Солун34. В началото иконите, изразяващи паметта за светеца, 
се свързват с велики отци на Църквата, като „Свети Три Светители”, а впос-
ледствие зачестяват композиции, в които е свързан със знаменити аскети. В 
крайна сметка обаче отслабването на паметта за него и богослужебното му 
почитане през вековете достига до XVIII–XIX в., когато богословският елемент 
в изобразяването му изчезва и не е сигурно дали зографите, изобразявайки го, са 
били осведомени за богословския му принос, подчертаван изрично в иконографи-
ята му от късновизантийската епоха. 

32  Вж. Риболов, Св. „Рецепцията на паметта и съчиненията на св. Григорий Палама XVI-XIX в.” В: същия, Тра-
диция и контекст в богомислието на гръцките отци, София: Синод. изд., 2014, 241-257.
33  Ακολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, 65-68.
34 Ibid., 77, 83, 90.

(Изобр. Св. гора 8) (Изобр. Св. гора 9) (Изобр. Козани 1)
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Христо Стоев

ФИЛОСОФСКО-ЕТИЧЕСКИ	

ФРАГМЕНТИ

За опасността от разума

Deux excès: exclure la raison, n'admettre que la raison.

Две крайности: да изключиш разума, да не допуснеш друго освен него.

Паскал, Мисли [L 183]

Паскал начева една линия в разбирането на разума, която води през Русо право 
към Кант. 

У Кант разумът удостоверява самия себе си като спекулативен екцес. Теоре-
тическият интерес на разума следва да бъде ограничен през морално-практиче-
ския – вярата.

***

За душите и хората

Думата душа като че ли звучи вече леко архаично. Психологията отдавна вече 
не е дисциплина за душата. И това не само на български. На английски в спе-
циализирани текстове отдавна вече се предпочита термина psyche пред soul. 

Христо Стоев (доц. д-р) е роден през 1973 в Бургас. Доцент е в ка-
тедра „Философия” на Философския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски”. Интересите му са в областта на трансценденталната 
философия, феноменологията и философската антропология. Автор 
е на книгите: Кант и проблемът за вътрешното сетиво (2005), По-
нятията в Критика на чистия разум. Систематичен преглед (2010), 
Евдемонии (2015) и Откъм невъзможността на една трансценден-
тална антропология (2017). 
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И все пак на български продължаваме да броим хората по „души”, а не по „тела”. 

„Петима души” например означава, че всеки от тях поотделно притежава душа 
и е в състояние да изпитва негова си, лична болка. 

И ако някой „реалист” все пак се усъмни, че бихме могли да използваме термина 
душевно оправдано и смислено, на него едва ли би му се случило да направи съ-
щото по отношение на термина бездушно.

***

За източниците на живота

За европееца става все по-трудно да инвестира смисъл в нещо, което транс-
цендира живота. Религията е застрашена да се превърне в навик, науката – в 
технология, изкуството – в кариера. 

Източниците на живот пресъхват, когато няма нищо, което да го надхвърля.

***

Ентелехия и призвание

Аристотеловата идея за ентелехията (ἐντελέχεια), схваната в един културен 
аспект, е центрирана собствено върху това да не си отчужден от целта си. 
Не собствено върху това да имаш целта при себе си, а ти да си при целта си. 
В този смисъл ентелехията на човек е да е при това, за което е призван като 
човек (т.е. като живо същество, притежаващо разум). 

Християнската идея за при-звание (vocatio) също използва идеята за цел, но раз-
ликата тук е, че има Зовящ, който е различен от собствената ни природа. В 
този смисъл за християнството идеята да се реализираш като себе си включва 
и това да се реализираш като друг на себе си (включително и природно). Това, 
схванато радикално, предполага и другост спрямо собствения разум.

***

Вреда и консеквенции

Бихме могли да издигнем като етически принцип това, че човек не бива до пося-
га на нещо, което той самият не е в състояние пълноценно да възстанови или 
да регенерира. Най-радикалният случай засяга живота. Съгласно този принцип 
човек не бива да посяга на живот (на кое да е живо същество, включително и 
на своя собствен), защото той самият не е в състояние сам да го върне; нито 
да вдъхне нов живот. 

Но подобно изискване въвлича човека в парадоксална ситуация. Човек никога не 
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е в състояние да предвиди напълно всички резултати от собствените си дейст-
вия, в това число и възможните вреди, които той би причинил (включвайки тук 
и чисто словесните). С оглед на това той би следвало да се откаже от дейст-
вията си изобщо, именно поради възможността неволно да причини вреда, която 
не е в състояние да поправи. 

Един подобен принцип би въвел човек в състояние на пълно външно бездействие. 
Тъкмо такъв е и случаят с радикалните привърженици на джайнизма в Индия, ко-
ито стигат дотам да разчитат на светски хора за приготвянето на храната 
им поради опасността от погубването на някакво малко животинче в процеса 
на обработването  . 

Но проблемът тук е далеч по-сериозен: що за етически принцип би имал за кон-
секвенция оставянето на другите в собствената им мизерия?

***

За коректностите

Бедата на т.нар. „политическата коректност” по отношение на малцинствата 
(били те религиозни, етнически, или сексуални) съвсем не е в нейната често кон-
трапродуктивност и социална ирелевантност. Бедата е в това, че тя загърбва 
една далеч по-ценна коректност, а именно моралната. 

Едно малцинство никога не може да бъде лице, а моралните съображения винаги 
са насочени към лице и в този смисъл (а и същевременно в най-хубавия смисъл 
на думата) – са лични. 

Някой би могъл възрази: „Моралът обаче не би могъл да бъде политически и со-
циално промотиран!”. 

Би следвало да кажем: „Разбира се. А и не е нужно. Единственото, което може 
да се изисква от обществото и медиите, е да не го затулват с преднамерено 
продуциран фалш”.

***

Завръщането

Поетико-митологичната мощ на темата за завръщането всъщност се корени в 
диалектическата му природа – в това, че е възможно завръщане към място, на 
което всъщност никога не си бил. В определен смисъл всяко едно завръщане е 
такова. 

Завръщането става толкова по-притегателно насъщно, колкото по-невъзможно 
е то.
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***

Противоестествен подбор

Човекът, за разлика от природата, не подбира и не избира естествено. 

Всички най-хубави неща в изкуството са резултат от противоестествен подбор.

***

Автокаузалността на действието

Делата (τἄργα) ми са повече изстрадани (πεπονθότ᾽), не действани. 

Думи на Едип 
Софокъл, Едип в Колон, стих 266

Тук има нещо дълбинно, по философски фиксирано от Софокъл, изявено още 
по-силно в християнската традиция след него. Можем да го наречем автокаузал-
ност на действието. Човекът, действайки, винаги афицира и самия себе си чрез 
собственото си действие.

Действието в човешкия свят не е еднопосочен вектор, то винаги има и въз-
вратна сила. Или казано далеч по-синтетично: действието е едно с изтърпява-
нето му от самия действащ.

***

Ordo Amoris 

Историко-литературно погледнато, най-експлоатираните като метафори орга-
ни на тялото са сърцето, жлъчката и мозъкът. 

От трите единствено сърцето носи в себе си изключително позитивни конотации. 

Сравнен с него, дори мозъкът е твърде пихтиест орган.

***

История и теория на конспирацията

Явно към опита на този, който е вътре в историята,  
принадлежи това, че тя го изненадва. 

Ханс-Георг Гадамер

Онзи, който гледа на случващото се през матрицата на една теория на конспи-
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рацията, определено стои извън историята.

Стоящите извън историята, политически погледнато, са способни на най-голе-
мите престъпления.

***

Първо и трето лице

Аз живея живота си от първо лице. Дори и да си представя опцията да го изживея 
от трето лице, наблюдавайки действията си отстрани и вживявайки се в тях като 
на филм, това предполага пак действителността на перспективата от първо лице.

Тази феноменологична истина е толкова простичка, че минава с лекота през 
едрата мрежа на повечето обективисти.

***

Отсъственост

Единствената външна изява на ума (mind) е неговата отсъственост 
(absent-mindedness), откровената му неангажираност с околния свят.

Хана Арент

Умът присъства в света посредством отсъствие. Бидейки само тук и сега, ние 
не сме с всичкия си.

***

Добавена реалност и феноменология

Всяка теория или най-общо казано, всеки теоретичен обяснителен конструкт пред-
ставлява „добавена реалност” към света, който непосредствено имаме или живеем.

В този смисъл феноменологическият призив: Към самите неща! изисква тъкмо 
отмахване или неутрализиране на въпросната „добавена реалност”. 

По принцип чрез добавяне на „реалност” светът съвсем не става по-реален, от-
колкото е. Процесът е противопосочен: „добавената реалност” дереализира света.

***

За Европа

Трябва да се отиде твърде далеч, за да ста-
не ясно колко далеч може да се отиде.
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Хайнрих Бьол

Тези думи са по страшен начин двусмислени и по страшен начин двояко истинни. 
Казани в контекста на Втората световна война или дори в контекста на един съв-
ременен нивелиращ либерализъм, тези думи изискват умение, разбиране и усилие да 
се върнем обратно към един свят, който да можем и да искаме да живеем заедно.

И същевременно е вярно, че Европа трябва да бъде търсеща, да умее да прекрач-
ва самата себе си, да отива далеч от себе си – за да продължи да бъде себе си.

***

За недовършените истории

Недовършените истории от нашия живот са и най-затормозяващите, защото 
вече ни е отказан шансът да ги допишем. 

От вечерите на Дон Кихот с козарите знаем, че всяка история заслужава свой, 
макар дори и банален, финал.

***

Ресантимент и нарцисизъм

Човек естествено, т.е. по природа, е склонен да гледа на себе си сантимен-
тално. По това той определено се различава от животното. Животното, ако 
страда, страда безогледно, без да се умилява на страданието си. 

Тази сантименталност у човека е и коренът на ресантимента (разядосване-
то) – спрямо другите, спрямо живота, спрямо Бог. У библейския Йов има нещо 
дотолкова възвишено нечовешко, доколкото той изобщо не гледа на живота си 
сантиментално, поради което и не се разядосва – ни на себе си, ни на живота, 
а още по-малко на Бог.

Ресантиментът от своя страна е коренът на омразата. Така че, ако човек мра-
зи, то е поради прекомерна сантименталност. 

Привидно изключение правят нарцистичните хора – те обаче вършат зло не от 
сантимент, т.е. без да мразят. Те вършат зло, просто защото другите за тях 
имат само инструментално значение. Наред с другите, те не зачитат и мисле-
нето си – те са твърде интуитивни или казано по Арент – тривиални. Въпросна-
та тривиалност обаче, представена изолирано в чист вид, изглежда сатанинска. 

Според казаното могат да се разграничат два различни образа на Сатаната – 
Сантиманталният (Разядосващият се) и Нарцистичният. Първия можем да наре-
чем Мефистофел, докато за втория (нарцистично-самодостатъчния) можем да 
запазим традиционно наименование – Луцифер.
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***

Из-зад гърба

Най-хубавите преживявания ни връхлитат сякаш из-зад гърба, когато на очарова-
нието на света идва да отвърне едно наше аз, за което като че не сме подозирали.

Тук може да се отчете една на пръв поглед неочаквана екзистенциална важност 
на понятието интелигибилен характер у Кант.

***

За „научността” като замърсител

Голяма част от съвременната псевдонаука се състои в даването на напълно 
излишни, но привидно наукообразни обяснения (експликации) на иначе съвсем три-
виални факти. Чрез това всъщност сциентистката нагласа замърсява жизнения 
свят посредством псевдоинформация и упражнява превенция по отношение на 
непосредствената радост от живота. 

Онова, което претендира да дава мисловна хигиена, „научното”, се превръща 
всъщност в най-сериозния замърсител на духа.

***

Автентичност и изкуство

Автентичността е равномерно самоотстранена от две измерения, които рам-
кират човешкия живот – това на тривиалността (ежедневието) и това на 
игровостта (или театралността). В ежедневието никога не сме автентични, 
доколкото винаги е налице дефицит на осъзнатост за нашата ситуираност. В 
играта за пред другите също – защото преднамереността на позата надделява.

Тази равномерна самоотстраненост на автентичността – парадоксално – дава 
неутралната точка на съприкосновение между етическо и естетическо. 

Терминът, чрез който Хайдегер удачно визира автентичността – Eigentlichkeit – 
от eigentlich, на немски собствено, лично – бележи това, че тя, автентичността, 
е неутрализиране на отчуждението. А отчуждението следва на първо място да 
се мисли като отчужденост от самия себе си. Отчужденият човек губи кон-
такт с талантите си, а ако притежава виртуозност (техничност), тя остава 
куха, само гротесков знак на онова, което собствено липсва.

Така че автентичността е онзи модус на човешкото съществуване, в който е 
преодоляно отчуждението като винаги насъщна опасност. В изкуството от-
чуждението най-често се среща като отчуждение от изконно жизнения смисъл. 
„Изкуството” (отчужденото) като имитация на самото себе си се е свело до 
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една безсмислена поза, до един празен и кух игрови жест. А рефлексията върху 
подобно „изкуство” се е приравнила до комично интелектуалничене.

Изкушението от това да си изкусен, опитен, следва да остане искрено. Ако то 
е обременено със суета, тогава преднамереността на позата надделява и това 
е смъртта на самото изкуство.

***

Rigor mortis

Едно от големите проклятия за човек, напуснал детството, се състои в това, 
че той привиква да е жив. Това, феноменологически определено, би могло да бъде 
видяно като началната форма на rigor mortis, т.е. вкочаняването на смъртта.

***

Накратко за смисъла

Аналитичната философска традиция има твърде бедно понятие за смисъл – съ-
гласно нея, „смислено” е такова изказване, което би могло да бъде верифицирано 
като истинно или пък фалсифицирано като неистинно. В този план и най-триви-
алните изказвания биха се явили като „смислени”.

Смисъл обаче в същинския смисъл на думата е онова, което е удовлетворяващо 
за ума не толкова с оглед на познанието, колкото с оглед на разбирането. 

Смисълът, заедно с това, е винаги нещо, до което се домогваме, нещо, което е 
отвъд тесния периметър на нашето можене.

И ако сами не потърсим смисъл, то не ще ни бъде отвърнато с такъв.

***

Gesta

Понятието за жест обикновено се мисли контекстуално – жестовете могат да 
бъдат адаптори, илюстратори, регулатори, емотиватори... в една вече дадена 
ситуация. Но в същността си жестът е онова, което може да създаде нова 
ситуация и да предложи нов контекст за осмисляне. Онова, което свободният 
жест първично провокира, е смислотворчество.

Жестът може да е книга, писмо, присъединяване, творение, ангажимент. Онова, 
което първично го характеризира, е, че въвлича в света новото. 

Gestus е минало причастие от латинския глагол gerere, който означава „извърш-
вам”, „изтъквам”, „изваждам наяве”. Доколкото обаче gestus е овъзможностява-
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що новото, той е бъдещо причастие.

***

Знание срещу инертност

Съображения от изцяло теоретичен характер, т.е. такива доминирани от зна-
ние или увереност, много трудно могат да ни мотивират към действие или въз-
държание. За съвременния човек все по-важно е самото вкусване на действието 
или бездействието. Тъкмо вкусването е онова, което всъщност го мотивира 
първично в жизнения му избор. И тъй като вкусът от действията ни е до голя-
ма степен въпрос на навик и привичка, ние във все по-голяма степен ставаме 
жертва на инертността на собствения ни живот.

***

Плитки дълбини

Ако ежедневието е море, повечето хора са дънни риби, никога не изплуват на 
повърхността.

***

За нечестността и лукавството

Темата, че вероятно сме неискрени към самите себе си, т.е. че ние самите 
или природата ни крие нещо от нас, може да се проследи още до Сократ. Само 
че Сократ идентифицира нечестността с незнанието (с неведението относно 
самия себе си), т.е. за него лукавството е принципиално невъзможно.

Това, че лукавството собствено резидира у нас, е изначално прозрение на хрис-
тиянството.

***

Интернет и дистопия

Интернет пространството предоставя поле за експериментиране със самия 
себе си, интимно лабораторно място с публичен достъп, в което всеки чужд 
чифт ръце са добре дошли да се пробват да променят насоката на експеримента.

Единствената утеха на експериментиращия със себе си е, че резултатите ни-
кога не са окончателни.
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***

За безразличието

В твърдението, че безразличието е бедата на нашето време, има много исти-
на. Но безразличието има много лица. Ще използвам аналогично едно деление на 
Кант за видовете егоизъм. 

Безразличието би могло да бъде 1. логическо (теоретично), 2. естетическо и 3. 
морално. Разбира се, най-опустошително е последното безразличие – това по 
отношение на разликата между добро и зло. Злото може да се е превърнало в 
такава тривиалност, че то вече да не допуска представата за доброто като 
своя противоположност в съзнанието на повечето хора. 

Моралното безразличие обаче е подкрепено вътрешно от другите два вида без-
различие. Относно теоретичното безразличие. В света на информацията ис-
тината се оказва доста тромаво понятие. Теоретическото  разграничение 
от лъжата за много хора се явява безполезно и скучно занимание. Цененето на 
експертизата за сметка на истината се е превърнало в повече от симптом. 

Относно естетическото безразличие. Естетическото разграничение между 
красиво и грозно също се е психологизирало. Досадата от своя страна се е 
превърнала в тривиалност, която не допуска събитието на красивото в нашия 
свят. 

Ето защо най-ценното нещо в нашия свят би могло да бъде отново у-див-лението. 
Не го опитомявайте. Нека то си остане диво, каквото е.

***

Няколко значения на термина нихилизъм

1. Нихилизмът като натюрел – жизнената позиция на егоистичната ограниче-
ност. 

2. Нихилизмът като култура – неморалният интерес, претендиращ да фундира 
всеки морал. 

3. Нихилизмът като научен проект – претенцията за обективност и интелек-
туална чистота на всяка цена. 

4. Нихилизмът като състояние – въплъщението на нищетата, кулминирала в 
самообвинение в нищета. 

5. Нихилизмът като екзистиране – равнодушието, при което няма нищо, за което 
да си струва да живеем или да умрем.
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***

Свободата е действителна чрез собствената си идея

За едно същество, което не може да постъпва другояче освен според  
идеята за собствената си свобода, важат същите закони, които 
биха задължили едно същество, което е действително свободно.

Имануел Кант 
Основи на метафизика на нравите

Някой вероятно обаче би се усъмнил, че у нас все пак битува идеята за собст-
вената ни свобода. Но и най-малкият опит я доказва (идеята). Дори когато се 
чувствам принуден към някакво действие, аз се чувствам принуден тъкмо по 
отношение на [идеята за] свободата, която изконно си приписвам. Това е така, 
защото принуждавано може да се чувства само едно имащо се за свободно съ-
щество. 

В крайна сметка аз мога де се осъзная като принуден, или респективно като 
свободен, само доколкото a priori се имам за свободен.

***

Познание и разбиране

Познанието винаги се отнася към някакъв обект, разбирането винаги се отнася 
към някакъв смисъл. Те обичайно са отделени едно от друго. 

Задача на образованието е да ги обедини.

***

За вътрешния човек и света

Това, какво се случва в съвременната потребителска среда със същността на 
човешкото, или с т.нар. вътрешен човек по израза на апостол Павел, всъщност 
има много общо с това, какво се случва със света, макар че традиционно „све-
тът” бива мислен тъкмо като външното. 

Светът се превръща от откритото пространство на срещата, от безпредел-
ното поле на едно възможно откривателство, където всичко е изтеглено от 
недостижимостта на хоризонта, в една „околна среда”, предлагаща неограничен 
ред от дразнения и тяхното задоволяване. Много показателна за тази мета-
морфоза на света в 'околна среда' е типът на една твърде разпространена 
съвременна „литература” от вида на: „100-те места, които непременно трябва 
да посетите в живота си” или „100-те филма, които задължително трябва да 
видите в живота си”. Светът от пространството на откритостта се прев-
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ръща в узаконен от нечий фалшив авторитет списък с удовлетворения, които 
трябва да отметнете през хода на живота си. 

Напускайки ни светът, ни напуска и нашият вътрешен човек, за който автен-
тичността на преживяното не може да бъде компенсирано от никакъв ламини-
ран списък с отметки, който уж би ни гарантирал един ненапразно живян живот.

***

За приятелството

Във всяко искрено приятелство може да се открие някакво дълбоко различие 
между двамата обвързани чрез него. Различието гарантира, че приятелите мо-
гат да допринасят един за друг вътрешно, а не просто външно (да речем, чрез 
взаимни услуги). 

В идеален план истинският приятел би трябвало да е готов да толерира вся-
ка степен на различие у другия. Но всъщност, ако двама души си позволят да 
станат твърде различни помежду си, тогава приятелството между тях вече е 
изтляло. 

Самото приятелство поддържа живо желанието у свързаните чрез него да се 
отъждествяват един с друг. В този смисъл приятелството се гради върху две 
антагонистични помежду си сили – различието, което поддържа жив интереса 
към общуване и нуждата от отъждествяване един с друг, която тежнее да сне-
ме различието.

Да, приятелството, дори и да е трайно, е всъщност много крехко нещо.

***

За моралната роля на въображението

Счита се, че обичайната роля на въображението е в изкуството, където то 
трябва да внася елемента на новото и неочакваното. Въображението има обаче 
дори по-важна морална роля, при което то е призвано да ни пази от безчувстве-
ността на навика и от ступора на безразличието. 

Човек, който гледа твърде много новини и телевизия в съвременния свят, пос-
тепенно става безчувствен към чуждата болка. Тя става обичаен и в известна 
степен досаден спътник на сутрешното кафе или на вечерния релакс. 

Без въображението за нас обаче е невъзможно да си представим, че в света е 
възможна и друга перспектива, различна от тази на нашите уморени очи. 

В тази връзка прав е Оскар Уайлд, като казва, че посредствените, лишени от 
въображение хора са онази, от които можем да очакваме моралното зло. Хана 
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Арент има един много показателен и точен термин за тази лишеност от въоб-
ражение – баналността на злото, което следва да се разбира тъкмо и в смисъл: 
посредствеността на злото. 

***

За онова, що мога да загубя

В определени моменти човек осъзнава, че последното нещо, което му остава да 
загуби, е всъщност самият себе си. Въпросът обаче е какво в този момент той 
разбира под „самия себе си”. Често под самия себе си той разбира физическото 
си съществуване. Тук обаче винаги има и нещо в повече, за което е показателно, 
че човек се озлобява, ако му се струва, че е външно принуден под „самия себе 
си” да разбира само и единствено „собственото си съществуване”. Т.е. човек 
инстинктивно отхвърля това тъждество, особено ако то е наложено отвън. 

Показателно е обаче, че такива мисли (за отъждествяване на съществуването 
си със сетното) съвсем не идват по време на война, и то най-вече ако войната 
е превърната в собствена кауза. В такива моменти собственият живот съвсем 
не е ултимативното, последното, което може да бъде загубено. Ултимативното, 
крайното е всъщност смисълът. По време на война човек освирепява, когато му 
се струва, че губи смисъл. Съответно по време на война човек се държи достой-
но и е готов да умре, ако осъзнава, че обладава смисъл. 

Ако смисълът обаче ултимативно е положен в мен самия, тогава последното, 
което мога да загубя, е всъщност собственото ми достойнство. Около тази 
точка се гради стоическата етика – единственото неотчуждимо, единствено-
то, което не може да ми бъде отнето, е собственото ми достойнство. Един-
ственият начин да се разделя със собственото си достойнство е всъщност, 
ако аз сам, доброволно, се откажа от него. Стоицизмът всъщност се основава 
върху това – никога и под никакви условия да не се отказвам от собственото 
ми достойнство. 

Освен стоицизма е възможна само още една радикална етика – християнство-
то – според която сетното, което мога да загубя, е Бог.

***

Индивидуалност и дупликат

Индивидуалността е много особено нещо – не подлежи на дублиране. На тялото 
е мислим дупликат – например съвсем същото тяло, което обаче заема друго 
пространство. 

Така че, ако си представим дадена индивидуалност като дублирана, тогава ние 
си я представяме като тяло, а съвсем не като индивидуалност. Също така е 
мислимо новият телесен дупликат да има свое съзнание, което съответно го 
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прави носител на съвсем нова индивидуалност, при все че можем да мислим са-
мото тяло като идентично до последното качество с първото. 

Поради това и Лайбниц е отхвърлил възможността монадите да се мислят като 
пространствени единици. Ин-дивидуалността е не-делима също и в смисъл, че не 
може да бъде отделена от себе си.

***

Regnum Gratiae

Кант нарича идеала за един свят, в който би имало пълно съответствие между 
моралност и щастие – царство на благодатта (regnum gratiae) или също така 
на немски – царство на милостта (Reich der Gnaden). 

Кант същевременно дефинира въпросния свят като „corpus mysticum на разумни-
те същества в него, доколкото свободната воля на тези същества при морални 
закони се намира в пълно систематично единство както сама със себе си, така 
и със свободата на всеки друг” (B836). Такъв един свят, продължава Кант, е 
„само идея, но все пак практическа идея, която действително може и трябва 
да има влиянието си върху света на сетивата, за да го направи по възможност 
съобразен със себе си”.

В каква висша степен самият Кант осъзнава себе си като стоящ в християн-
ската традиция, става ясно от това, че тук той използва един откровено хрис-
тиянски термин като corpus mysticum, който пряко реферира към Църквата като 
„тяло Христово”, съобразно с думите на апостол Павел (Ефес. 4:12).

***

Миг

Една вечер, когато се прибирах след свечеряване, светът примигна, за момент 
потъна в тъмнина и едва не угасна напълно. Всъщност нямаше нищо мистично, 
просто токов удар. 

Но можем да се замислим върху евристичната мощ на идеята, че светът, в кой-
то се срещаме, всеки миг е пресътворяван отново и отново – в противен случай 
би рухнал в нищото. 

Кой е гарантът на границата между битие и нищо? Опитът ни, познанието ни? 
Съвсем не.
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Владимир Теохаров

АНАЛОГИЯ,	РЕЛИГИЯ	И	

ОТКРОВЕНИЕ	ПРИ	КАРЛ	БАРТ	И	

ПАУЛ	ТИЛИХ

След класическите постановки на проблема за Бога в творчеството на Кант, 
Шелинг и Киркегор особено място в традицията на ХХ век заема протестант-
ската теология, която предлага значими за съвременността интерпретации.

Творчеството на големия съвременен евангелски теолог Карл Барт заема съ-
ществено място не само в развитието на протестантизма. Поради синте-
тичния си характер то обобщава и стремежите на модерната философия да 
разреши проблема за мястото на човешкото битие, възможностите за екзис-
тенциалната комуникация с Бог и с другия човек и т.н. Привеждам в този ескиз 
кратка характеристика на творчеството на Карл Барт и Паул Тилих, защото 
за критическата литература е безспорен факт, че те силно са повлияни от 
философията на Фридрих Ницше и Сьорен Киркегор, особено от тяхната интер-
претация на проблема за Бога и на съдбата на християнството.

Особено място в рецепцията на творчеството на Карл Барт заема монографи-
ята на Ханс Урс фон Балтазар1. Това се дължи на обстоятелството, че в нея за 
пръв път се поставя на принципно равнище проблемът за съществуването на 
протестантска и католическа духовна форма. Според изследването на Балта-
зар основна характеристика на католическата мисловна форма е analogia entis, 

1  Balthasar, Hans Urs von. Karl Barth. Einsiedeln / Freiburg, 1976.

Д-р Владимир Теохаров е доцент по философия във Философския факул-
тет на СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал е в Саарбрюкен, Ви-
ена и Хановер. Гост-преподавател в НБУ и Евангелското висше училище 
в Дармщат. Автор на монографиите Експерименталната метафизика на 
Фридрих Ницше (София, 2006), Метафизика и психология (София, 2008), 
Ницше, Хайдегер и християнската метафизика (София, 2015) и на множес-
тво студии. Съставител на серия от сборници и антологии. Активен пре-
водач от немски език. 
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а основна характеристика на протестантската мисловна форма е analogia fidei. 
Въпреки на места изключително язвителните квалификации на творчеството 
на Мартин Лутер от страна на Фридрих Ницше, що се отнася до типологията 
на религиозните форми, Ницше безспорно принадлежи към протестантската ду-
ховна форма. 

Този преход от едната аналогия към другата е продиктуван от обстоятелство-
то, че понятието за битие е неспособно да изрази отношението между Бог и 
неговото творение. Според втората аналогия следва да се има предвид проти-
воположността между битие и деяние (Sein und Tun). Според нея съществува 
аналогия между човешкото решение (Entscheidung) и решението на Бог. Барт 
твърди, че при цялото си своеобразие човешкото решение във вярата е подобно 
на Божието решение и че Бог е един чист акт: едно чисто решение за дело. 
Според Барт от този акт на Бог се достига до актуализиране на творението, 
за което е достатъчно понятието за аналогия. 

Срещустоенето между човек и човек, между мъж и жена е твърда предпоставка 
за това, че Иисус може да бъде наш брат (тук е особено близко родството меж-
ду възгледите на Барт за Иисус и тези на Мартин Бубер), посредством своята 
субективност и своето социално естество човекът е способен за съюз с оглед 
на запланувания от Бог съюз. Обаче ред на естеството е възможен само на 
основата на едно срещустоене на реалии у самия Бог, на основата на неговата 
троична същина, на която човекът е един истински образ. Със сигурност това 
отношение би могло да бъде наречено analogia relationis, но пък този начин на из-
разяване е тъкмо схоластически и не отразява нищо друго освен битийни отно-
шения. Може да се говори също за analogia proportionis, която е класически пример 
на учението за analogia entis. Тъкмо посредством подобни пропорции се обосно-
вават според схоластиката битийните подобия между Бог и сътворения свят. 
В изложението на Барт става дума за още два вида на аналогията: analogia 
operationis и analogia orationis. Последната се интерпретира като най-висшата, 
защото изразява най-дълбокото отношение между човек и Бог, което кулминира 
в молитвата. 

Съществува формално съответствие между употребата на аналогията при 
Карл Барт и употребата на аналогията при св. Тома от Аквино. Но разликата е 
много по-съществена. Докато при Тома става дума за философско-онтологиче-
ска употреба и фиксиране преди всичко на битийни отношения, при Барт става 
дума за съобразена с Откровението онтологическа употреба, която преди всич-
ко визира веровни отношения. Аналогията при Барт е едно съответствие от 
връзки, което е конституирано от едно казване „Да” на Бог, което най-първо 
прави възможно битието на съществуващото, спрямо което е казано. Това е 
„Да” на свободната любов на Бог, което триединният Бог изговаря към самия 
себе си, по-нататък той го изговаря спрямо своето творение и така си изграж-
да своите степени на съответствие – analogia entis тук е изключена, защо-
то тя никога не достига онази изначалност на изговарящата се в това „Да” 
милост, която е тема на analogia fidei. С оглед тази посока на разсъждение на 
Барт приликата с практическо-догматичното казване „Да” спрямо битието при 
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Ницше не е просто формално-езикова. И в двата случая става дума за свободен 
акт на екзистенциално утвърждаване на съществуването, което е характерно 
за протестантската духовна форма.

В монографията на Балтазар темата на творчеството на Барт се интерпре-
тира като „динамическа есхатология”, като движение от първия, смъртно пад-
нал, към втория, живеещ в Бога еон, тотално възправяне отново (apokatastasis) 
на идеалното пратворение в Бог. От друга страна, методът на Барт бива ква-
лифициран като платонизъм, актуализъм или мистика на тъждеството.

Според Барт Божието откровение ни показва човека не в неговата сътворе-
ност, а в неговото съгрешаване и в неговата поквара. Човекът е грешник спря-
мо своята сътворена същина. Но със сигурност може да се каже, че човекът и 
като грешник е и си остава Божие творение. Според концепцията на Карл Барт 
грешникът е творение и ние сме в състояние да познаем този парадокс, но това 
парадоксално на нашето познание ние не дължим на силата на собственото ни 
наблюдение и съждение, а единствено на светлината на Словото Божие; както 
и парадокса на познатия тук факт не дължим на нашите способности, а един-
ствено на милостта на същото това Слово Божие. Ние не можем да познаем 
посредством собствената ни способност нито своята греховност, нито своя-
та сътвореност, т.е. своето естество. И двете познания са осъществими 
единствено в разпростиращото се надалеч познание на Словото Божие, това 
означава в познанието за човека като предмет на вечната милост на своя Тво-
рец и Господар. Барт твърди, че ако човек е предмет на Божията милост, то 
противоречието в неговата самост, колкото радикално и тотално да е то, на 
дело не се явява като последното слово, което се изговаря относно човека. 

Греховният човек за себе си, съзрян не в светлината на Божията милост, съв-
сем не е действителният човек. Действителният човек е грешник, който оба-
че участва в Божията милост. Още Божията реакция спрямо човешката гре-
ховност е въплъщение на неговата милост. В тази насока Барт твърди, че Бог 
не изоставя никога човека, както с оглед на своята сътвореност, така и с оглед 
на своята човешкост човек не може да бъде изоставен. Това, което ние не зна-
ем и никога няма да узнаем за себе си, това Бог знае за човека, и тъкмо това, 
което само Бог знае за човека, е неговата сътворена същина. Заключителните 
разсъждения на Барт визират ролята на Иисус. Според него, понеже човекът 
Иисус е откровяващото се Слово Божие, той е изворът на нашето познание 
за сътворената от Бог човешка същина. С това Барт смята, че е извършил 
основополагане на антропологията чрез христологията. Разбира се, това не 
означава тъждество или извадка на едното от другото. Наистина, Иисус е ста-
нал това, което сме ние, но той не върши това, което ние вършим, и съвсем не 
е това, което сме ние. Единствено той най-напред и същински е избран, той е 
помилван и същевременно милостив. На свой ред ние можем да бъдем само по-
милвани. В христологията на Барт Иисус е безгреховен, тази безгреховност се 
състоява, защото, като носител на човешкото естество, той е същевременно 
и негов Господар. Единствено в него и чрез него се откровява действителното 
битие на сътвореното, при нас то остава непознато.
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При своята интерпретация на феномена на религията Паул Тилих най-напред я 
съпоставя с реалността на Откровението:

1.  Според него Откровението говори за божественото деяние, а религията от 
своя страна – за човешкото деяние.

2.  Откровението говори за едно еднократно, затворено в себе си, абсолютно 
събитие. Религията от своя страна говори за винаги възвръщащите се, нико-
га затворени и винаги релативни процеси.

3.  Откровението според Тилих се занимава с въдворяването на една нова дейст-
вителност в живота и в духа. Религията, от друга страна, се занимава с една 
дадена жизнена действителност и една необходима духовна функция.

4.  Всички предходни пунктове кулминират в четвъртата теза на Паул Тилих от-
носно отношението между Откровение и религия: според нея Откровението 
говори за отвъдното на културата, а религията – за културата.

От всички посочени пунктове достигаме до разширеното понятие за религия, 
което Тилих предлага, и в него най-същественото е, че във всеки момент от 
своето съществуване религията въжделява Откровението, тя въжделява Бог.

Тилих въвежда следните определения за религията: 

1.  Религията е отнасяне към безусловното.

2.  Религията не се отнася до една обособена област от човешката насъщност 
(това е негативната страна на определението за религия според Тилих).

3.  Религията не е функция наред с другите функции, тя е носещото всички функ-
ции, пронизващото всички функции обръщане на духа към безусловното. Тя 
пронизва всички културни явления.

Всеки творчески културен акт е от такъв род, че в него съвибрира, съзвучава 
смисълът на безусловното. Всеки културен акт следователно е субстанциално 
религиозен, защото той се отнася до смисловата основа. Моментът на безус-
ловността се съдържа във всичко – това важи както за познавателната сфера, 
така и за естетическата, правната, сферата на общността и т.н. От всичко 
казано дотук Паул Тилих предлага следната разширена дефиниция за понятието 
религия. Според него религията в последна сметка е опитът за елемента на бе-
зусловното във всички други функции. 

В контекста на разсъжденията си за безусловното Паул Тилих въвежда определе-
нията си за Бог. Най-напред може да се появи впечатлението, че става дума за 
съполагане, тъждество или еквивокация между тези две определения. Но по-на-
татък Тилих е категоричен, че понятието за безусловното е по-същностно от 
понятието за Бог. Бог е символ за безусловното, но той е един символ. Символът 
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е винаги една несъщинска изразна форма, но тя е необходима там, където един 
същински израз е по същество невъзможен. Според Тилих сигурността на безус-
ловното е безусловна, тя е фундиращата сигурност, от която може да изходи 
всяко съмнение, но която обаче никога не може да бъде предмет на съмнение. 
В този смисъл безусловното е абсолютната предпоставка. Посоченият възглед 
на Тилих без съмнение има основата си в европейската философска традиция и 
по-специално в отвеждащата към Декарт теза, че в основата на всички наши 
разсъждения относно действителното трябва да лежи някаква точка, относно 
която в нашето съзнание да съществува абсолютна сигурност. Тилих радикали-
зира тази традиция и твърди, че не съществува сигурност, в която сигурност-
та за присъствието на Бог да не се съдържа имплицитно. Подобно на Декарт, 
и той споделя становището, че интуицията съзерцава безусловно действител-
ното. Но когато говори за познанието, подусловието на актуалността на бе-
зусловното, той употребява термина инспирация. И тук е неговото обръщане 
към проблематиката на вярата, която Тилих изследва в отношението  спрямо 
Откровението.

Според него вярата не се отнася само до специфично християнското. Тя е уни-
версален феномен, който засяга целостта на човешкото битие. За разлика от 
нея Откровението се отнася само до Иисус Христос. Най-общо според Тилих, 
вярата е отнасяне към безусловното, Откровението обаче, от друга страна, е 
избликване на безусловното смислово съдържание през формата на смисъла.
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Слава Янакиева

ПРИКАЗКА	ЗА	ЕДИН	

НЕВЪЗМОЖЕН	АДВЕНТ

Филмът на Илдико Ениеди „Симон Влъхва” (1999)
1

Десет години след големия си успех с „Моят ХХ век”2, в 1999, Илдико Ениеди 
снима филм, който, разбира се, привлича вниманието на критиката, но – по мое 
мнение – несъразмерно на изключителните си достойнства. „Симон Влъхва” про-
дължава темите и въпросите от предишните творби на режисьорката, в което 
няма нищо учудващо. Такава последователност е по-скоро типична, отколкото 
признак на творческо еднообразие в тренда на „авторското” кино. Подобно на 
други големи имена в кинематографа, Ениеди също снима (поне засега) „един и 
същ филм”3. 

Самото заглавие на творбата предполага определена културна (ако не религи-
озна) контекстуализация за пълноценното възприемане и оценяване на филма. За 
Симон Влъхва или „Симон Магьосника”, както често бива превеждан под влияние 
на латинизираното му прозвище, се знае сравнително малко. Книга Деяния на 
светите апостоли разказва следното (Деян. 8:9):

1  Enyedi, Ildikó. Simon Mágus / Simon, the Magician. 1999. http://www.imdb.com/title/tt0189092/.
2  Enyedi, Ildikó. Az Én XX. Századom / My Twentieth Century. 1990. http://www.imdb.com/title/tt0096863/.
3  Твърди се, че това е заявено за първи път от Жан Реноар.

Д-р Слава Янакиева е културолог. Изследванията  са в областта 
на религиозното кино и медиите, както и средновековния театър 
и празничната култура. Публикувала е множество статии по тези 
теми в различни научни издания. Понастоящем чете лекционни кур-
сове в бакалавърските програми на специалност „Културология” в СУ 
„Св. Климент Охридски” и „Сценография” в НХА. Член е на Институ-
та по средновековна философия и култура. Съавтор е на две антоло-
гии по средновековна визуална култура. Превежда от английски и руски 
език. Сред публикуваните преводи могат да се споменат книгите на о. 
Георгий Флоровски Източните отци от IV век и Византийските отци 
от V–VIII век, а също капиталният труд на Ернст Канторовиц  Двете 
тела на краля (Изследване на средновековното политическо богосло-
вие), както и Битието като общение на митр. Иоан Зизиулас.
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А в града имаше един човек, на име Симон, който преди това правеше 
магии и смайваше самарийския народ, говорейки за себе си, че е някой 
велик човек. Него го слушаха всички, мало и голямо, и казваха: този е 
великата сила Божия. А слушаха го затова, защото доста време бе ги 
смайвал с магиите си. Но когато повярваха на Филипа, който благове-
стеше за царството Божие и за името на Иисуса Христа, кръщаваха 
се и мъже и жени. Повярва и сам Симон и, след като се кръсти, не се 
отделяше от Филипа; и като гледаше големите чудеса и личби, що 
се вършеха, смайваше се. Като чуха апостолите, които бяха в Йеру-
салим, че Самария е приела словото Божие, проводиха там Петра и 
Йоана, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Светии. 
(Защото Той не бе слязъл още нито върху едного от тях, а само бяха 
кръстени в името на Господа Иисуса.) Тогава възлагаха върху им ръце, 
и те приемаха Духа Светаго. А Симон, като видя, че Дух Светии се 
дава чрез възлагане ръцете апостолски, донесе им пари и рече: дайте 
и мене тая власт, та, комуто възложа ръце, да приема Духа Светаго. 
Но Петър му каза: среброто ти да погине заедно с тебе, задето си 
помислил, че с пари се добива дарът Божий. Ти нямаш дял, ни жребие 
с тоя дар. защото сърцето ти не е право пред Бога. И тъй, покай се 
за това си зломислие и помоли се Богу: може би, ще ти се прости по-
мисълът на твоето сърце; понеже те виждам изпълнен с люта жлъч и 
окован от неправда. А Симон отговори и рече: помолете се вие Господу 
за мене, та дано ме не постигне нищо от това, що казахте. 

От написаното разбираме, че Симон е от Самария, която е вторично паганизи-
рана територия. Самария обаче и самаряните се споменават няколкократно в 
Евангелията. Към тях има засвидетелствано особено двойствено отношение – 
Христос предупреждава срещу самаряните (Мат. 10:5), бива гонен от самарян-
ско село (Лук. 9:52), но и една от най-важните притчи в Евангелието – тази за 
„ближния” (който е „другият”, вж. Лук. 10:33) – има за свой герой самарянина. 
При изцеляването на прокажените единственият, който се връща да благодари 
за сторената от Христос милост, е самарянин (Лук. 17:11-19). Самарянка е и 
жената, която, след като среща Христос на кладенеца, свидетелства за Него и 
много самаряни се обръщат (Иоан. 4:43).

От казаното по-горе в Деяния на апостолите можем да заключим, че Симон се е 
отказал от намеренията си да „купи” дара на Светия Дух. Независимо от това 
той има тягостна легендарна съдба. Неговото име дава название на онзи грях, 
за който неведнъж са били укорявани клириците – симонията – взимане на пари 
за тайнодействие и молитви. Дори Данте не пропуска симонитите (симоняните) 
и ги помества в осмия, предпоследен кръг на Ада (19-а песен), като за тях от-
режда следното наказание: те са заровени надолу с главите в земята, а краката 
им стърчат навън, обзети в пламъци. 

Тези продажни и корумпирани клирици обаче не бива да се бъркат с гностиче-
ската секта на симонитите, които църковната традиция свързва – по-скоро 
неоснователно – със Симон Влъхва, на когото пък се приписва дълга магьосни-
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ческа кариера. Тук няма да се спираме подробно върху ранните текстове, които 
представят различните версии на неговия живот и „последователите” му4, а 
само ще споменем някои основни източници на сюжети, които имат връзка с 
кинематографичния наратив. 

Накратко – с живота на Симон Влъхва след описаното в Деянията се занимават 
апологетите и ранните отци на Църквата, като Иустин Философ и Мъченик, 
Ириней Лионски, Иполит Римски, Епифаний Кипърски и др. За Симон също така 
се споменава в апокрифите – както в ранните, вписани в църковната традиция, 
така и в по-късните гностически образци от IV век. 

Сюжетите варират около две истории – и двете свързани с демонстрация на 
„чудо” от страна на Симон Влъхва, което се опитва да надмине делата на 
апостолите и особено тези на апостол Петър. Едната сюжетна линия описва 
как Симон Влъхва демонстрира магическата си дарба да лети (да левитира). За 
нея разказват апокрифните Деяния на апостол Петър и късните гностически 
Деяния на Петър и Павел. В първите магьосническия „трик” Симон демонстрира 
цели два пъти: в четвърта част5, което бележи началото на разказа за него, и 
в тридесет и втора, която повествува за фаталния му край. Първото „летене” 
смущава християните от Рим, защото то отвлича множество спечелени души, а 
апостолите Павел и Петър не са там, за да помогнат. Симон лети над портите 
на града като облак прах или дим, сияен и простиращ лъчи надалеч около себе си. 
По молитвите на верните Петър е призован да дойде в Рим. Той пристига, за да 
осъществи един същински дуел на чудеса – дълъг и многообразен на протежение 
на 28 параграфа. След като не е допуснат до къщата, където гостува Симон, 
апостолът изпраща куче, което да извика с човешки глас криещия се от него 
магьосник. Онзи връща кучето с отговор и накрая го убива. Убива и млад мъж, 
когото пък Петър възкресява и т.н. докато идва славният момент на второто 
летене на Симон, когато по молитвите на Петър той пада и чупи краката си на 
три места. Отнесен от верните си приятели, Симон умира безславно в ръцете 
на лекарите.6

В Деянията на Петър и Павел, значително по-късен апокриф, Симон иска от Не-
рон да му бъде издигната кула в Рим, от която той да политне. Нерон изпълнява 
желанието му и издига кула на Кампус Марциус. Симон се явява с лавров венец, 
разперва ръце и литва. Сред тълпата, събрала се да гледа, са и апостолите Пе-
тър и Павел, които коленопреклонно се молят магьосникът да бъде разобличен 
с Божия намеса. По молитвите им той пада, разкъсан на четири части. Нерон 
нарежда частите да бъдат пазени, защото вярва, че Симон ще възкръсне на 
третия ден.7

4  Кратък преглед на традиционния образ на Симон Влъхва може да се намери напр. в Adamik, Tamas. ”The 
Image of Simon Magus in the Christian Tradition.” The Apocryphal Acts of Peter: Magic, Miracles and Gnosticism, 
edited by J. N. Bremmer, Peeters Publishers, 1998, pp 52-64.
5  Richard Adelbert Lipsius, Max Bonnet. Acta apostolorvm apocrypha post Constantinvm Tischendorf denvo ed-
idervnt Ricardvs Adelbertvs ... apvd Herrmannvm Mendelssohn, 1891, ІV, pp. 48-49.
6  Ibid., XXXII-XXXIII, pp. 82-84.
7  Ibid. Martirivm Petri et Pavli 49-57, pp. 160-168.
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Друга история разказва Иполит Римски в своите Философумена, а именно, че 
най-накрая, след много сблъсъци, Петър видял Симон в Гита да учителства под 
един чинар. Щом усетил, че ще бъде изложен, Симон, за да спечели време, казал, 
че ако бъде заровен жив, ще възкръсне на третия ден. Накарал учениците си да 
му изкопаят гроб и да го заровят там. Те така и направили, „но той и досега е 
там, защото не беше Христос”. С този вариант на поучителната кончина на 
Симон Иполит се отличава от другите ранни отци и апокрифите, но като кри-
тик на симонианите (които, както и останалите, свързва с този именно Симон), 
той разказва близка история, която също е от интерес за нас.

За нас е любопитно обаче – независимо дали има пряка връзка със замисъла на 
Илдико Ениеди – че и Иустин Философ, и Ириней Лионски, и Епифаний Кипърски 
също като Иполит8 говорят във връзка с гностическата система на симониани-
те за някоя си Елена, която преди била блудница от тирски бордей, впоследс-
твие откупена от Симон. Тази Елена, с която Симон живеел в безчестен съюз, 
магьосникът наричал Енноиа, или Първомисълта, която еманира от световния 
ум или върховното божество или великата сила (която е Симон) и сътворява 
ангелите и силите, които на свой ред сътворяват земята и хората. Те обаче в 
завистта си към Първомисълта (която е и София – Премъдростта, и Пруникос) 
я задържат и „оковават” в човешко тяло – това на Елена. Същата Елена става 
повод за Троянската война, а Първомисълта пребивава от тяло в тяло като от 
„съсъд в съсъд”, докато най-сетне бива крайно унизена, бивайки поместена в 
тялото на блудницата Елена от тирския бордей. Симон, който се самоназовавал 
още Христос (който не бил пострадал от иудеите), а някои твърдят, че присво-
явал и трите лица на Божествената Троица, бил слязъл в тяло като човек, за да 
спаси от властта на ангелите и силите своята Първомисъл – Елена. Тя според 
него, свидетелстват ни ранните отци на Църквата, била „изгубената овца”, за 
която Христос говори в Евангелията.9 По „благодатта” на Симон и хората щели 
да бъдат спасени. 

Дали женският персонаж от филма на Ениеди има общо с Елена от гностически-
те писания, не можем да знаем. 

* * *

„Симон Влъхва” (1989) внезапно ни хвърля в непозната пикова ситуация, в която – 
по качеството на скачащото любителско видео – разбираме, че ни е отредено 
мястото на репортери. Ние следим непознат персонаж, очевидно знаменитост, 
който отговаря на въпросите през рамо и раздава автографи. Това се оказва 
навечерието на развръзката.

8  Justinus, and Denis Minns. Justin, philosopher and martyr, ”Apologies.” Oxford University Press, 2009, 1 Apol 
26.2-3, p.146-148; Irenaeus. Sancti Irenaei episcopi Lugdunensis Libros quinque adversus haereses. Edited by Wil-
liam Wigan Harvey, typis academicis, 1857, 1.23.2-3, pp. 191-193; Hippolyte. Hippolytus Refutatio omnium haere-
sium. Edited by Miroslav Marcovich, W. De Gruyter, 1986, VI.20.3-4, p.228; Oehler, Franz. Corporis haereseologici. 
Vol. 2.1, Berlin, Asher, 1856, Lib. I, T.2, xxi. Разбира се, пълният списък на авторитетите, писали за Симон и 
гностицизма, е далеч по-обширен, той включва Ориген, Йероним, Тертулиан и др.
9  Лук. 15:6.
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Подобаващо на стила на Ениеди, ясно различим и в предишните и последващите 
 филми, тя „разказва” историите си не последователно-линеарно, а подчерта-
но циклично. И изглежда прави това не толкова, за да проблематизира по този 
начин каузалната последователност на наратива, а по-скоро, за да ни въведе в 
една приказно-митологична реалност: „А всичко това започна с…”. Тази кине-
матографична стратегия проследяваме още от първия  нашумял филм – „Моят 
ХХ век” (1989); виждаме я и в „Зимна кампания” (1992)10, където приказната 
структура е съвсем експлицитна – историите, следващи седемте дена от сед-
мицата, са разказани от персонаж, който с източното си облекло силно напомня 
разказвачката от 1001 нощ; „Тамаш и Юли” (1994)11 буквално прототипизира 
структурата на „Симон Влъхва”; а „Вълшебният стрелец” (1997)12 засферява в 
себе си – освен началния времеви наратив – също и множество други, някои от 
които откровено фолклористично-легендарни, представяйки по този начин слож-
на игра от вградени наративи, подобна на, да кажем, източните епоси. Циклична 
структура има и последният филм на Ениеди – „За тялото и душата” (2017)13. 
Ако решим да потърсим кинематографичен образец за наративната игра на Ени-
еди, навярно трябва да си припомним сънните екскурси на Бунюел, който никога 
не се тревожи за кохерентността на своите разкази. 

А всичко започва с… телефонен звън в тъмна стая, от чиито прозорци в дале-
чината се различава осветената скулптура на възкръсналия или възнасящия се 
Христос, поместена в нишата на църковна сграда. В полумрака почти не виж-
даме лицето на говорещия, но по откъслечните реплики разбираме, че го викат 
във връзка с криминален случай и той изисква значително заплащане. Както ще 
стане ясно, това е Симон – човек с особени психически дарби, когото полицията 
използва за разрешаване на сложни казуси. Той идва от периферията на съвре-
менната цивилизация (ако можем да наречем Унгария периферия), но очевидно е 
добил световна слава. Често убягва обстоятелството, че при уговорките Симон 
подчертано отказва да „лети”. Пътува с влак. Тези детайли от разказа сами по 
себе си подсказват колебание в идентификацията на филмовия персонаж с онзи 
Симон Влъхва от библейската традиция. 

Накратко сюжетът е следният. Симон, унгарецът, прочут с особените си „па-
ранормални” способности, е извикан от френската полиция, за да помогне в 
разплитането на убийство. Той пристига с влак и още на гарата успява по 
необясним начин да принуди грубиян от охраната, който тормози младо момиче, 
да се преобрази и за почуда на околните, да  целуне ръка. Това момиче изне-
надващо се оказва основен обект на неговия интерес и чувства. Симон не знае 
френски и навсякъде е придружаван от смирена и леко смехотворна преводачка. 
От полицията той е заведен на местопрестъплението, където „изнамира” ре-
шение, като изисква апаратура, която да отчита реакциите на декоративното 

10  Enyedi, Ildikó. Winter Campaign (Interlude)/Téli hadjárat (Közjáték). 1991, http://filmunio.hu/filmalkker1.
php?lang=en&id=1321.
11  Enyedi, Ildikó. Tamás És Juli / Tamas and Juli. 1997, http://www.imdb.com/title/tt0135667/.
12  Enyedi, Ildikó. Büvös Vadász / Magic Hunter. 1996, http://www.imdb.com/title/tt0109356/.
13  Enyedi, Ildikó. Teströl És Lélekröl / On Body and Soul. 2018, http://www.imdb.com/title/tt5607714/.
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дърво в стаята. Както се разбира впоследствие, стратегията е била успешна 
и растението е „уличило” убиеца сред доведените там заподозрени. Уж случай-
но, а всъщност необяснимо лесно Симон попада на момичето от гарата, което 
анкетира на улицата минувачите по въпроси на религията. Той „говори” с нея, 
не разбирайки и дума на френски, кани я на кафе и имитира отговори. Диалогът 
е комично-абсурден. Междувременно един от полицаите се оказва по необясним 
начин привлечен от Симон и между тях се оформя парадоксална дружба – при-
ятелство между ученик и учител. Подобно е отношението му с преводачката, 
която е мила и вярна, макар и малко неадекватна. Една вечер Симон случайно 
попада на свой сънародник и „колега” – мага Петър – който настойчиво го кани, 
за да му покаже новия си „трик”. Този трик се състои в това, че Петър ще бъде 
заровен в земята и ще престои там три дена, след което ще бъде изваден, 
естествено жив. Дори компютърна графика е подготвена за целта. Симон вся-
чески се опитва да се освободи от хората наоколо си. Изглежда единственото 
същество, което истински го интересува, е момичето, Жан. Бягайки от внима-
нието на журналисти и зяпачи, той преспива в апартамента на мага Петър, 
където и неохотно се съгласява да влезе в магически двубой – да бъде заровен 
и той за три дена. Отношението му към суетния и жаден за публично внимание 
Петър е иронично, дори обидно, както впрочем и към институционално-прес-
тижните полицейски началници. Ние виждаме, че Симон действително владее 
някакви особени умения: освен случката на гарата и безпогрешното откриване 
на Жан в големия град той утешава човека, застигнал го в асансьора и очакващ 
от него помощ, предвижда думите на полицая Пол, а след като бива ограбен в 
последната нощ преди изпитанието – успява за секунди да си набави пари за 
такси, просто сядайки на стълбите с разгъната до себе си носна кърпа. Петър 
го нарича „големия интуитивен”.

В деня на скандалния „трик” журналистите (в кадрите от началото на филма) 
преследват Петър с камери и микрофони, но веднага пренасочват вниманието 
си към неугледния Симон, който идва небрежно със закъснение. В тези моменти 
единствените му верни спътници са полицаят Пол и преводачката Лиза. Въп-
реки предупрежденията на лекаря за лошото му здраве Симон не се отказва. 
Ретроспективно научаваме, че Жан е уговорила с него среща след три дена 
(тя заминава за изпит). Отказвайки се от всички уреди за сърдечен монито-
ринг, Симон е просто закопан – за разлика от пищната публична подготовка на 
„колегата” си Петър. „Гробовете” са в пусто място, в околностите на града. 
Три дена по-късно, под прожектори и камери, Петър е изкопан жив и откаран с 
носилка. От думите на ужасената публика и копачите на Симон заключаваме, че 
той е мъртъв (не го виждаме). Единствен на гроба остава Пол, който закопава 
(?) отново тялото. Пред вечерните светлини на аптека Жан стои и чака на 
среща Симон. Последният кадър е лицето на момичето, което грейва – вероятно 
разпознавайки идващия на срещата Симон.

Ако се доверим на номиналните референции – имената на персонажите – то об-
разът на Симон логично сочи към онзи Симон Влъхва от библейската традиция. 
Той също като своя прототип използва дарбите си да твори чудеса за печалба; 
самоуверено се съгласява да бъде заровен за три дена и не оживява, подобно 
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на онзи нещастник от разказа на Иполит Римски. Още с пристигането му ста-
ва ясно, че той има особено (може би любовно?) отношение към Жан, която 
преследва и спечелва. Така представен, разказът допуска известна „гностиче-
ска” интерпретация (да си спомним Елена, „божествената Енноиа и изгубената 
овца”). Петър пък се оказва успелият чудотворец – подобно на апостола от 
апокрифните разкази, който многократно побеждава магьосника в дуелите на 
чудотворене.

От друга страна обаче, от историята на авторското кино – а тук става дума 
именно за авторски филм – знаем, че „совите не са това, което са”. И когато 
си имаме работа с голям автор като Илдико Ениеди, би следвало да очаква-
ме по-значимо херменевтично предизвикателство от обичайната културна кон-
текстуализация. 

Нека се взрем по-внимателно в кинематографичния език на филма. Както вече 
споменахме, ярките автори обичайно имат ясно отчленим персонален изказ, кой-
то може да бъде открит вариативно във всичките им творби. Или по друг начин 
казано – те имат персонален стил, който задава определени интерпретативни 
парадигми. 

Няколко са темите, които с особена настойчивост витаят във филмите на 
Ениеди. Немаловажна е тази за фатума – случайността, която се оказва начало 
(или обрат) на дълга каузална верига от събития, което пък в последна смет-
ка  придава тежест. Така случайността започва да изглежда като някакъв 
специален замисъл, като предопределение. Това нерядко е резултат и на вече 
описаната ретроградна структура на наратива, в който зрителят гледа теле-
ологично, откъм края, представяното. Двете момиченца, родени в Будапеща от 
края на ХIХ век („Моят ХХ век”), уж случайно биват отвлечени, за да тръгнат 
по два съвършено противоположни жизнени пътя и да се срещнат в навечерието 
на новия век в един и същи влак. Те някак по невъзможен начин попадат на един 
и същи мъж, който се лута в раздвоения им образ като в лабиринт с огледала. 
Тамаш („Тамаш и Юли”) случайно се оказва дежурен в мината в навечерието на 
Новата година, когато там се случва авария, а в нея попада и любимата му, за-
щото случайно го вижда по телевизията и отива в мината при него – за да се 
изпълни единствено възможната им любов в смъртта – Liebestod. Заложницата 
от гората („Вълшебният стрелец”) случайно мръдва, за да бъде ранена от Макс, 
който поради тази неудача достига до фаустовски решения, за да бъде накрая 
спасен от чудотворната икона на Богородица. Случайно се разваля плеърът на 
Мария от „За тялото и душата”, за да може самоубийството  да бъде навреме 
спряно. 

По същата логика на случайността-предопределение Симон се оказва на гара-
та в момента, когато Жан става жертва на грубостта на охраната. Още от 
тази сцена по чисто кинематографичен начин на нас ни става ясно, че случката 
няма да е без последствия. При Илдико Ениеди има една много характерна – и 
това е немалко стилистично постижение – интериоризация на образ и звук. Ин-
териоризация спрямо зрителя. За разлика от „натуралния” начин на филмиране, 
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когато звук и монтаж следват географията на сцената – звукът заглъхва с 
отдалечаването на говорещия, лицето на гледания бива монтажно представено 
от гледна точка на гледащия/камерата пропорционално спрямо разстоянието 
между тях – при Ениеди имаме неочаквано приближение, което разрушава прос-
транствените визуални и акустични конвенции. Виждаме гледащия на гарата 
Симон (преди това сме преценили разстоянието между него и момичето от 
установяващия общ план) и с монтажен преход виждаме какво гледа – но вече 
не отдалечено, както е „в действителност”, а в неочаквано близък план. Сякаш 
Симон мълниеносно се е приближил (и ние с него). Но следващият кадър ни показ-
ва, че той си е останал на мястото. Същото се отнася и до звука – ние чуваме 
ясно гласовете – сякаш са глас зад кадър (вътрешен глас) – дори когато идват 
иззад някаква преграда като стъкло на витрина, когато са вътре в автомобил, 
когато фигурите на говорещите се отдалечават на голямо разстояние. Още от 
„Моят ХХ век” този стил на вътрешно озвучаване – независимо дали става дума 
за приказните гласове на звездите, или на кучето на Павлов, или пък вътрешния 
глас на Дора, която се чуди кой от мъжете пред себе си да съблазни (които 
справедливо следва да звучат интериорно), или гласовете на говорещите на ули-
цата – звукът остава вътрешно интимен, сякаш екстрадиегетичен. Глас, който 
ни разказва приказка вътре в нас, или гласът на мислите на персонажите, които 
чуваме. Това придава особена мистериозност на ставащото и усещане за ав-
торова/зрителска вездесъщост. С еднаква плътност зрителят чува и мислите, 
и изречените слова на персонажите. За разлика от него героите преживяват 
звука естествено. Те недочуват, недоразбират, преградите им пречат – както 
когато магът Петър от своето лъскаво „Бентли” следва по улицата Симон и му 
говори през отворения прозорец, Симон не чува, защото е минал зад плексигла-
совата преграда на спирка. 

В настоящия филм обаче тази интериоризация и интимизация на гласовете по 
никакъв начин не ги привилегирова. Най-същественото тук често не бива въоб-
ще озвучено – че то е било изречено, разбираме впоследствие. Симон неслучайно 
изисква растението в къщата на убития да разпознае убиеца – той провежда 
„разговор” с това растение. Разбираме го от странната мимика, когато се 
доближава до него – той сякаш отвръща, чуди се, пита. Дори може да се каже, 
че дървото го събужда със сянката си, докато „магът” небрежно подремва на 
канапето, а отвън го чакат отегчените полицаи. 

Симон изглежда безпомощен в чуждоезичната страна. Постоянният превод сри-
ва всяка комуникативна континуалност. Без превод пък „диалозите” добиват 
абсурдно звучене. Когато Симон (уж случайно) доближава анкетиращото момиче, 
размяната на реплики протича така:

Католик ли сте?/- Не./- Протестант?/- Не./- Иудаист?/- Не./- Будист?/- 
Не./- Атеист?/- Да./- Не съм ли ви виждала някъде?/- Не./- Сигурна бях. 
Извинете ме. Ходите ли на изповед?/- Не... да./- Да?/- Да./- От време 
на време?/- Не./- Никога?/- Не./- Всеки ден?/- Да./ – Наистина ли? Това 
е рядкост. Посещавате ли меса поне веднъж годишно?/- Не./- Никога?/- 
Не... да, да!/- Подигравате ли ми се?
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И въпреки тази смехотворна словесна каша Жан се съгласява да пие кафе със 
Симон, където „диалогът” продължава. И тук става ясно, че разговорът се е во-
дил на друго ниво. На масата Жан изказва някакви small talk трафарети от рода 
на: „казват, че човекът е изобретил музиката, но това не е вярно. Ако забавите 
птичата песен, ще чуете музика, достойна за великите композитори”. След 
този разговор Жан се връща на улицата пред кафето (Симон остава вътре и те 
се споглеждат от време на време през стъклото), за да продължи с анкетите, и 
когато се връща, отново споделя някак между другото: „Размислих за това, кое-
то каза за птиците. Грешиш”. Ние сме „присъствали” през цялото време на тях-
ната среща (монтажът би загатнал елипсис във времето), но не просто Симон 
никога не е говорил за птиците – той и не би могъл, поради езиковата бариера. 
Очевидно неща са били казани, но те остават нечути – както за зрителя, така 
и за „естествената” история във филма. 

Подобна е ситуацията, когато Симон при поредната си „случайна” среща с Жан 
се обажда на преводачката, която да превежда по телефона, онова, което той 
иска да  каже. Интересно, че едва в този момент Жан осъзнава, че Симон не 
знае и дума френски (как се е водил разговорът за птиците?). При обаждането 
Симон моли за превод на кратко изречение „кажи  да остане, не искам да си 
тръгва”. Зрителят чува само това. Следва продължителен кадър – близък план 
върху развълнуваното лице на Жан, която слуша превода и разговаря с прево-
дачката Лиз. Чуваме само откъслечни фрази от думите на Жан (… „не ме е 
страх”… „просто е странно”) и на Лиза (… „мила моя, повярвай, той наистина 
може да те обича”). Но нито продължителността на слушането, нито израже-
нието на актрисата съответстват на онова кратко изречение. Симон отново 
взима телефонната слушалка и повтаря: „Не  давай да си тръгне. Накарай я да 
остане”, и всичко се повтаря със същата диспропорция. Виждаме колко развълну-
вано преводачката избърсва сълзите си, когато затваря телефона на свой ред. 
Казани са важни неща, които остават неогласени.

Подобна е ситуацията с разговорите на Симон с Пол. Те се напиват заедно, а 
на следващия ден Пол казва: „Учителю, размислих за онази вечер. Бих искал да ви 
бъда ученик… Искам да знам за смисъла на живота”. Какво се е случило онази 
вечер, зрителят е видял – Симон е напил Пол и го е оставил да спи на тезгяха 
на бара, след което е избягал. В паралелната реалност на Ениеди обаче нещата 
се случват, без да бъдат видени и чути (което само по себе си е парадоксално 
за една звуково-визуална медия като киното). Впрочем в бара Симон се обръща 
към Пол (монологично на унгарски): „Не знам какво да те правя… по очите ти 
виждам, че утре ще дойдеш и ще искаш да ми станеш ученик”, Пол го гледа, без 
да разбира нищо от казаното.

Симон говори направо в душите и говори за дълбоки неща – за любов, за смисъла 
на живота. Говори не само с хората, но и с растенията – във видимостта обаче 
той остава безпомощният чужденец, който не може да се оправи без преводач. 
Тази видимост на естественото се запазва дори когато разрешава криминалния 
случай. Не казва „растението ми разказа”, нито върши нещо свръхестествено – 
напротив, изисква микроволтметър, осцилоскоп и специалист – нищо загадъчно. 
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Нещо повече, той подчертано юродства, като изисква да му бъде платено пред-
варително, при това в брой, и демонстративно плюнчи пръсти, броейки банкно-
тите за всеобщо раздразнение (което обаче е умело прикрито под любезни офи-
циални усмивки). Тази арогантност, която той проявява спрямо институциите 
и спрямо успешния самодоволен „колега”, изчезва при общуването му с Пол, Жан 
и преводачката.

Очевидно е, че персонажът на Симон не е нито меркантилен – той може да 
се снабди със средства, когато пожелае, но го прави само в тежка нужда; не 
държи да бъде харесван – поведението му е демонстративно дразнещо, а видът 
му е артистично неугледен. Избира си евтин хотел, пренебрегвайки луксозните 
условия, които му предлагат, спи в чужди квартири и дори на земята. Това по 
никакъв начин не напомня самоуверения Симон Влъхва, когото познаваме от 
древните свидетелства. По начина, по който той „кенотично” се отказва от си-
лата на своето дарование – освен в специални случаи – и търпи (и избира) всички 
несгоди на живота, бидейки способен с лекота да ги преодолее, ние, струва ми 
се, откриваме по-скоро христологични характеристики.14 

Като говорим за христологични характеристики, трябва да подчертаем, че не 
става дума за търсене на непосредствени паралели с личността на Христос – 
за кинематографичен „превод” на историческата и верова Христова фигура. 
Размишлявайки за христологичните разновидности (в литературата), Детуай-
лър говори за „обективация” на Христос като символ на една отмираща епоха. 
„Христос на вярата” се превръща в „Христос на културата”, от когото именно 
черпят авторите.15 

Сиреч в преобладаващата част от случаите на христологични герои зрителят/
критикът среща не самия Христос „на вярата”, а филмова репрезентация на 
човек, фикционален герой, който изисква оценка, адекватна на избраните крити-
чески критерии в процеса на взаимоотношението с героя. Това именно взаимо-
отношение с кинематографичния образ традиционно реферира към значенията 
отвъд самия образ, които изграждат вече в пълнота репрезентационната му 
стойност. Фикционалното изобразяване по необходимост винаги трансценди-
ра себе си, винаги сочи отвъд себе си. Това естествено зависи от умението 
и талантите на твореца, от богатството на замисъла и крайния резултат. 
Изследвайки кинематографичния образ, критикът/зрителят по мярата на собст-
вената си културна вписаност схваща репрезентативната му стойност в един 
по-обширен контекст.

Христологията на героя е съвкупност от характеристики, за които критиката 
отдавна е оформила своеобразна типологична номенклатура. Макар и в голяма 
степен да се отнася към литературата, тя може без особени усилия да бъде 

14  За опразването от Божествената мощ при Христовото въплъщение в богословието има специфичен тер-
мин – „кенозис”. 
15  Detweiler, Robert, ‘Christ and the Christ Figure in American Fiction’, The Christian Scholar, 47 (1964), p. 113.
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приложена и към киното.16 Така например, ако се налага да определим христоло-
гичния тип на Симон от филма на Ениеди, лесно можем да се спрем на така на-
речения митологичен архетип на Христос.17 Христовата фигура при този тип 
представлява въплъщение на избран устойчив модел, който бива откровен чрез 
героя. Този модел може да бъде собствено „Христовият мит”, но също и избрани 
мотиви и „герои” от целия културен облак на евангелската и апокрифната ле-
гендарика. „Митологичният архетип” е своеобразно адаптиране на Христос към 
някаква външна културна среда, като по този начин фигурата Му се лишава от 
присъщите за традиционната религиозност характеристики.

След като сме направили тези уговорки и в плана на определената вече типо-
логия, можем да утвърдим, че в персонажа на Симон (Влъхва) на Ениеди е ясно 
различимо христологичното отместване от едноименния персонаж. В полза на 
подобно решение сочи и въведителният надслов на филма. В него чуваме: „Ще ви 
разкажа една стара история. 1998, Париж. Ние едва помним какво стана тогава. 
Нещо свърши, но нищо още не беше започнало. Също както в Древния Рим око-
ло стотната година, където Симон Влъхва пристигна от някакъв далечен край 
на империята…”. Според апокрифните разкази (Деяния на апостолите говорят 
само за Самария и не споменават Рим) Симон наистина пристига в Рим, но 
това бележи неговия мимолетен блясък и стремителен провал при срещата му 
с апостолите. Апостол Петър е дошъл в Рим преди него и е успял да покръсти 
множество граждани там, донасяйки Благата вест от „някакъв далечен край на 
Империята”. Тази Блага вест е нещо радикално ново за римляните. То не може 
да се сравни с никакъв тип религиозност, която те познават. Новата вяра пре-
обръща целия многовековен ценностен ред на империята. Започва нова епоха. Но 
всичко, което се случва – както в Деянията, така и в апокрифната фабула – е 
все още междуцарствието на предела на „осевото време” на цивилизацията. 
Новото още не е набрало сила. 

Изглежда чувството за съдбоносен епохален прелом, за идването на „нов еон” 
е устойчива тема на Ениеди. Тя се усеща в подбора на времевите пластове 
във „Вълшебният стрелец”, но особено категорично и бих казала, централно я 
откриваме в „Моят ХХ век”. Филмът се фокусира върху онзи преломен момент, 
когато „старото време” – ХIХ век, бива изтласкано от подстъпите на модер-
ността. Това не е просто смяна на астрономически времеви единици, а културен 
прелом – културният ХIХ век бива сменен от културния ХХ век; това е времето 
на междуцарствието, което обхваща наследеното и идното в цялото им много-
образие и скандал. Филмът на Ениеди представя сложната география на новото 
„осево време” и го прави с размах – по хоризонтала на световните пътища, 
почти от края до края на сушата, по вертикала на вечните звезди – наблюдате-
ли и коментатори на забележителната епоха, които единствени могат да обе-
мат гледката на световната трансформация. Става дума за времето, когато 
светът засиява с електрическата светлина на Едисоновото откритие, сякаш в 
ответ на вечните звезди, с детска дързост. Преодолява естествените разсто-

16  Янакиева, Слава, „Христология на образа. С фокус върху киното” в: Християнство и култура, 120, 2017, с. 97.
17  Detweiler, loc. cit.
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яния с гласа на телеграфа, пренася и мултиплицира образа в новоизобретения 
кинематограф. Време, в което омагьосаният кръг на съсловната предопреде-
леност бива разчупен и всеки може да стане господар на съдбата си. Когато 
жените добиват свое лице и воля и искат да участват в живота на света, из-
воювайки права, поемайки рискове – във време, когато се раждат най-ентусиаз-
мичните и убийствени идеологии, когато – сред целия този възторг – възниква, 
уви, и тероризмът.

Какъв е новият еон обаче, който идва със следващия век? Какво радикално ново 
носи Симон на вече рутинизиралата се технологична епоха? Той ползва нейни-
те средства, които хвърлят мост между него и „обикновените” люде. Използва 
техниката за разкриване на убийството, говори по телефона, но същественото, 
както видяхме, се случва в някаква друга реалност, на някакво друго ниво, до 
което има достъп особеното му дарование. Науката е изгубила моралното си 
основание, настоява Ениеди в едно свое интервю.18 Това, което следва, може да 
бъде само завръщане към смисъла и морала на някакъв нов лад. 

Петър от своя страна е технологичен човек. Кара кола (луксозна), прави своите 
планове грижливо. Те са резултат на усилен труд – „Знам, че ти имаш някаква 
особена естествена сила, която аз нямам. Аз трябва да работя, за да усъвър-
шенствам това което правя”. Магът Петър говори за „професия”, изготвил е 
специална компютърна графика за „великия трик”, в която на фона на астрал-
ната карта земята се отваря и човешката фигура влиза вътре, за да бъде по-
крита отгоре – и всичко това е впечатляващо. Извършва също така специални 
подготвителни упражнения. Един от последните диалози със Симон авторката 
представя в подчертано комичен ключ – Симон небрежно пуши и се оплаква от 
течението на отворения прозорец, а Петър е застанал върху главата си и маха 
крака във въздуха (да си припомним наказанието на симонитите от Дантевия 
Ад). Подготовката на Симон е проста – той прекарва последната нощ преди 
изпитанието на каменния под на парижки проход между две сгради увит единс-
твено в палтото си. За компютърните диаграми отбелязва само, че това не е 
неговият „стил”. 

Друга отчетливо христологична характеристика при персонажа на Симон е из-
борът му на обкръжение. Той избягва институционално престижните люде, дори, 
както беше споменато по-горе, той се държи юродиво-арогантно с тях. Негови 
„приятели” са чернокожият полицай Пол, покорната преводачка Лиз и разбира 
се, бедната студентка Жан. Съчувстват му момчето в лобито на хотела и бо-
клукчиите, които, намирайки го да спи на земята, подлагат картон под главата 
му (а достопочтената г-жа му отмъква портфейла). Христос, както знаем от 
евангелския разказ, яде и пие с митари и блудници, той избира за свои ученици 
простите рибари, а не учените книжници и законопослушните фарисеи. Впрочем 
обръщението на Пол към Симон още от самото начало е maître, което е в голя-
ма степен двусмислено. То означава „учителю” в смисъла, в който се използва 

18  „Our age has become overtechnical and soulless. Science has lost its moral basis. When I was planning the film, I 
thought about European culture — where it is now and what will happen. I was thinking about the division of the brain, 
the analytic and holistic parts.” в: Stone, Judy. FILM; Twins on Different Tracks Through the Years. Nov. 1990, p. 23.
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в Евангелията – Равви. Означава обаче и майстор, маестро, това е обръщение 
и към военен с чин старшина – иронично обстоятелство – доколкото Пол е уни-
формен полицай.

Персонажът на мага Петър от своя страна не оставя и сянка от съмнение за 
замисъла на авторката. Продълговатото череповидно лице с жълтеникав тен и 
тъмни кръгове около очите, стържещият дълбок тембър са изцяло в инфернал-
ната естетика на обичайните образи на изкусителя (тази тема е във фокуса 
на „Вълшебният стрелец”, където изкусителят се рои в своите историчес-
ки и културни явления). Петър неслучайно е избрал „трика” с погребването за 
три дена. Дразнейки Църквата, той печели публика, пък и ще може да надмине 
най-известния си „колега” – Хари Худини, който се е провалил в това начинание. 
По смисъла на „митологичния архетип” неговият персонаж, изглежда, се родее с 
апокрифния Симон, за когото стана дума.

С особена тягостна тържественост е съпроводено „погребването” на двамата 
„магове”. „Учениците” се опитват да разколебаят Симон, те се тревожат за 
него, преводачката дори припада, докато превежда симптомите на задушава-
не. Старият лекар също го разубеждава – без успех. Под траурното звучене 
на втората част от Бетовеновата Седма симфория (Allegretto) пръстта пада 
и се трупа върху незащитеното тяло на Симон. Петър пък е извикал медии-
те да направят последна рекламна снимка, преди да го покрият със специално 
термално одеяло. След закопаването полето опустява и само в далечината се 
вижда странна архитектурна структура, която силно напомня арка на гробница 
с киворий. 

Един детайл, който би могъл лесно да убегне на зрителския поглед, дава още 
едно потвърждение за естеството на „новото”, което епохата на Симон пред-
вещава. Когато той излиза от гроба – след като всички са напуснали трагич-
ното място, почвата се раздвижва – ние не виждаме тялото му, а следва стре-
мително издигане на три зелени светещи кръста, което в крайна сметка се 
оказва движение на камерата надолу – от неоновата реклама към витрината на 
холистична аптека (при уговорката по-рано ние/камерата сме гледали отвътре 
през витрината на тази аптека). Това е мястото на срещата. Там заварваме 
Жан, която (по всичко личи) го посреща. 

Нерядко за Христос се използва епитетът „лечител”, „Лекар на тялото и ду-
шата”, изповедта е „духовна лечебница”. Срещата на „възкръсналия” Симон е 
топосът на новата епоха, в която технологията ще бъде изместена от нещо 
по-съществено – не просто завръщане към природата – а нов дар, който ще е 
естествен дар. Нещо подобно можем да разчетем в посланието на Ениеди. Раз-
бира се, интерпретативните възможности са много. Тъгата, която виждаме в 
очите на Едисон от финала на „Моят ХХ век”, когато в деня на околосветското 
телеграфно послание той забелязва на прозореца пощенски гълъб, се сменя с 
радостта на „естественото”, макар и свръхестествено завръщане на Симон 
при Жан.



104

Християнство и изкуство

Остава отворен въпросът защо (ако въобще е уместен този въпрос) Симон и 
Петър във филма на Илдико Ениеди са разменили местата си. Защо Петър е 
жалкият, меркантилен, самохвален кариерист на чудесата, докато Симон носи 
по-скоро Петровите христологични черти? След културния опит на очаровател-
ния демон на романтизма и „готиния” отрицателен герой на film noir имаме на 
разположение широка вариативност в отговорите. Възможно е тази размяна 
да бъде интерпретирана като иронична антиинституционалност. Институци-
онално добре вписаният Петър ще бъде изместен от маргинала Симон, който се 
превръща в знак за новата епоха на холистичните заложби, досега изтласквани 
в периферията на цивилизацията. Или – Симон е симпатичният поради своята 
отхвърленост от библейската традиция персонаж – на него иронично се дава 
почетното място като форма на бунт срещу културния трафарет. Такива от-
говори са възможни, както и много други подобни. На мен обаче ми се струва, 
че тук става дума за отместване, отстъпване от буквализма, съзнателно по-
ставяне на препятствие пред зрителя, тъй че, от една страна, да бъде запа-
зена свежестта на неочаквания ход на действието, тръпката на интригата и 
същевременно да бъде избегната лесната и затова неудовлетворителна интер-
претация. Този отстъп при това, изглежда, е двоен, защото фигурата на Симон 
(или Петър, ако признаем замяната) въобще не е съизмерима с месианската пре-
тенция от заглавното въведение. Значи тук можем да си позволим да привидим 
веднъж смяна на местата между Петър и Симон и – вторично – смяна на образа 
на Симон с персонаж, който надвишава апостолския чин и реферира към персона 
от много по-висок ред – христологичен, месиански персонаж.

От друга страна, опитвайки се да класифицираме прототипите на героите от 
филма, ние неминуемо извършваме насилие над материята му, защото тя пред-
ставлява пълнокръвна (макар и в известен смисъл фантастична) история, в ко-
ято се случва любовно срещане между двама души с всички необходими за жанра 
перипетии и странични сюжети – история достатъчно силна, за да бъде гледана 
сама по себе си. Това, че пълнотата на образите се добива в мислената конти-
нуалност с „митологичния архетип”, която зрителят/критикът сам ще създаде, 
не ни дава основание да пренебрегваме материята, от която херменевтичното 
пътешествие започва. 
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ПОКЛОННИЦИ,	КРЪСТОНОСЦИ	

И	ЛОВЦИ	НА	РЕЛИКВИ:	ОТ	

„СВЕЩЕНАТА	КРАЖБА”	И	

ФАЛШИФИКАЦИЯТА	НА	МОЩИ	

ДО	ТЪРСЕНЕТО	НА	ГРААЛА

Предметите се превръщат в това, което човешкият ум и  
език направят от тях: образи, възприятия, идеи и мисловни символи1

Култът към свещените християнски реликви имал важно значение, роля и място 
в историята на поклонническото движение, Кръстоносните походи и Латинския 
Ориент в периода XI–XIII в. Проявленията на този феномен на средновековната 
култура обхващали една голяма част от цялостния живот на християнските 
общества от Изтока и Запада по това време. Те засягали сферата на ре-
лигията, идеологията, войната, мира, политиката, дипломацията, икономиката, 
търговията и изкуствата, както и културните връзки и конфесионалните отно-
шения между тези два свята. Кръстоносните походи на практика катализирали 
процесите, явленията и факторите, които формирали всеобхватния характер 
на този феномен. Самото поклонническо/кръстоносно движение било породено 

1  Malafouris, L., Renfrew, C. The Cognitive Life of Things: Archaeology, Material Engagement and the Extended 
Mind, In: The Cognitive Life of Things: Recasting the Boundaries of the Mind (eds. Malafouris, L., Renfrew, C.), 
Cambridge, 2010, pp. 2-3.
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и подчинено в голяма степен на неговия тотален характер. Историята и съд-
бата на Кръстоносните походи били тясно свързани с историята и съдбата 
на най-значимата за християнството жива реликва – Светата земя и нейни-
те духовни съкровища. Освобождаването, защитата и поклонението пред Божи 
гроб и светините на Сирия и Палестина били в основата на кръстоносната 
идеология на Латинския запад. Те се превърнали в мотив, задача, цел и обет на 
новото въоръжено поклонническо движение. Кръстоносците дори приели като 
свой свещен символ и емблема една от най-скъпоценните реликви на християн-
ството – Честния кръст на Господните страсти. Отчаяният зов за помощ на 
християните от Изтока, който в края на XI в. се превърнал в претекст за орга-
низирането и потеглянето на Първия кръстоносен поход, експлоатирал мотива 
за ислямската заплаха за Константинопол, загубата на Йерусалим, Светата 
земя и Божи гроб, оскверняването и поругаването на безценните християнски 
светини от иноверците. Този мотив се превърнал в успешен модел при проповяд-
ването и организирането на всички следващи поклоннически експедиции през XII 
и XIII в. Реликвите имали важно значение и роля в процеса на подготовката на 
начинанията: от набирането и осигуряването на средства за финансирането на 
походите до церемониите по вземането на кръста, полагането на кръстоносни-
те клетви и обети и самата духовна подготовка на пилигримите. Светините 
придружавали кръстоносците в пътя им от Европа към Ориента, те ги водили 
в битка и били тяхно упование в премеждията и изпитанията из Светите земи, 
където изиграли важна роля в оцеляването на самите експедиции и в създава-
нето на новите франкски държави в Изтока. Откриването, както и загубата 
на най-емблематичните от тези реликви белязали най-съществените епизоди 
от историята на Кръстоносните походи и Латинския Ориент. Светините били 
символ на триумфа и на провала на кръстоносците, на раждането, изгражда-
нето, разрушението и гибелта на франкските държави в Сирия, Палестина и 
Романия. Те играели съществена роля в идеологията, политиката, дипломация-
та, войната, икономиката, религията и изкуствата на създадените вследствие 
на Кръстоносните походи латински държави в Ориента. Те били важен елемент 
от политическия, литургичния, социалния, икономическия и културния живот на 
франкските общества в Леванта, чието съществуване зависело в голяма сте-
пен от поклонничеството към Светите земи, което пък се основавало изключи-
телно на култа към свещените реликви. Понякога светините били превръщани 
в опасен политически инструмент и дори в залог за решаването на съдбата на 
Отвъдморските територии и изобщо на франкското присъствие в Източното 
Средиземноморие. Падането на Йерусалим и загубата на Божи гроб и Честния 
кръст, заедно с голяма част от Светите земи и техните многобройни светини 
и реликви през 1187 г. преобразили съществено Латинския Ориент, чието съ-
ществуване зависело в голяма степен от християнското поклонничество. Отли-
вът на пилигримското движение от Сирия и Палестина след Третия кръстоносен 
поход бил чувствителен, а интересът на новите кръстоносци твърде симпто-
матично и естествено се пренасочил към алтернативните извори и съкровищ-
ници на реликви в християнския Изток като Кипър и Византия. Кражбата, ловът 
и пренасянето на реликви от Ориента съпътствали кръстоносното движение 
още от неговата зора. Последвалото завоевание на Константинопол и Романия 
(Византийската империя) от армиите на Четвъртия кръстоносен поход обаче 
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се превърнало в най-грандиозната и мащабна проява на furtum sacrum („свещена 
кражба”) в цялата история на кръстоносните експедиции в Източното Среди-
земноморие. И ако през XII в. престижният образ на завръщащия се със свеще-
ни съкровища от освободения Йерусалим кръстоносец бил традиционно утвър-
ден на Запад, то след превземането на Константинопол „свещената кражба” и 
пренасянето на реликви от Романия вече било възприемано като естествена, 
достойна и приемлива компенсация за неизпълнения кръстоносен обет и дълг 
към Светите земи.

Продължителното разграбване и раздаване на свещените съкровища на Романия, 
Сирия и Палестина в крайна сметка довело до изчерпването на ресурсите на 
свещената съкровищница на християнския Ориент, което въпреки отчаяните и 
героични усилия на последните кръстоносци през XIII в. предизвикало отлива на 
поклонничеството от Утремер (Отвъдморските земи) и постепенното зами-
ране на кръстоносното движение. Двувековното интензивно и систематично 
експлоатиране, ограбване, фрагментиране, раздаване, изнасяне и унищожаване 
на реликвите и мощите на Светите земи и Романия, в което активно участ-
вали кръстоносците и поклонниците от Запада, франкските колонисти от От-
въдморието, религиозните и духовно-рицарските ордени, италианските морски 
републики, мюсюлманите и източните християни, в крайна сметка довело до 
изчерпването на огромна част от свещените ресурси на Латинския Ориент. 
Същевременно трансферът на светини от Изтока постепенно превръщал Ла-
тинския запад в новата Обетована земя. Систематичното пренасяне на духов-
ните съкровища на Ориента в Европа, където реликвите на свещената история 
на християнството намерили нов и значително по-безопасен и достъпен дом, 
заедно със загубата и невъзможността за възвръщането на Йерусалим, както 
и военните неуспехи и разочарования на Кръстоносните походи през XIII в., били 
сред факторите и причините, които довели до отлива на поклонничеството от 
Източното Средиземноморие, замирането на кръстоносното движение и залеза 
на франкските владения в Светите земи и Романия. Образно казано, франките 
сами прегризали и унищожили корените на чудесното плодоносно дърво, което 
първите кръстоносци били посадили и напоили с кръвта си сред отвъдморските 
пустини. 

Според находчивото сравнение на Патрик Гиъри прекомерният износ на реликви 
от франкските държави и „колонии” в Леванта в Западна Европа в епохата на 
Кръстоносните походи наподобявал износа на злато от Новия свят към Стария 
континент след откриването на Америка. Подобно на треската за индианско 
злато през XVI в., истерията по светините от Ориента предизвикала пови-
шаване на търсенето на Запад, а с него и последвалото презадоволяване на 
„пазара” на реликви в Европа, което в крайна сметка довело до дефлация на тях-
ната стойност.2 Същевременно потокът от светини от Изтока, който залял 
и наводнил Запада в епохата на Кръстоносните походи, създал добра почва за 
избуяването на порочните практики на злоупотреба, спекула, измама, фалшифи-

2  Geary, P. Saint Helen of Athyra and the Cathedral of Troyes in the Thirteenth Century, Journal of Medieval and 
Renaissance Studies, 7, 1977, pp. 156-157.
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кация и търговия с „реликви” от Светите земи и Романия. Още в навечерието 
на Първата поклонническа експедиция в Европа вече битували подходящи условия 
за тяхното развитие. Монахът Раул Глабер е оставил едно ярко и подробно сви-
детелство за механизмите и прийомите, по които действали някои от измамни-
ците, доставчиците и търговците на мними светини. На техните злоупотреби 
и светотатства църковните прелати, които също печелели добре от поклоне-
нието пред новооткритите „мощи”, гледали през пръсти. Същият летописец 
яростно разобличава, и едните, и другите в своята хроника: 

По времето, за което говорим, живееше един човек от долно потекло, който се 
славеше като най-ловък сред мошениците. Никой не го знаеше как се казва и 
откъде е, тъй като, търсейки тук и там убежище, той, за да не го разпознаят, 
се представяше под най-различни имена и казваше, че е родом от най-различни 
провинции. Разравяше гробове и в потайна доба вадеше от пръстта кости на 
скоро починали люде, поставяше ги в ковчежета и успяваше да ги продаде на не 
един и двама като мощи на свети мъченици и изповедници. Та същият този, за-
бъркал се в безброй скандални истории из Галия, бе забягнал чак в Алпите, къде-
то повечето хора са простовати и живеят в накацали тук-там по стръмнините 
жилища. Тук той, както допреди това бил ту Жан, ту Пиер, се нарекъл Етиен. И 
тъй, като изровил по обичая си посред нощ от едно гнусно място костите на 
някакъв непознат човек, поставил ги в мощехранителница и ковчег и заразправял 
за тези фалшиви мощи, че според откровение, пратено му от ангелите, те при-
надлежали на някой си светец и мъченик Юстус. Невежата тълпа веднага прие 
вестта с обичайното въодушевление и де що имаше селски простаци се стеко-
ха, привлечени от мълвата, като някои даже съжаляваха, дето си нямат болест 
за изцеляване. Водят недъгави, мъкнат жалките си дарове, ден и нощ са нащрек 
в очакване внезапно да съзрат някое чудо [...] тук бяха наблюдавани множество 
изцелявания на телесни членове и във въздуха се ветрееха какви ли не оброчни 
дарове; а в същото време нито епископът на Мориен, нито пък епископите на 
Юцез и Гренобъл, в чиито диоцези се вършеха тези светотатства, проявиха 
някакво старание да разследват случая. Нищо подобно, те само си устройваха 
съвещания, на които измисляха как да трупат безчестна печалба на гърба на 
народа, като в същото време оставяха измамата да се шири на воля [...] И макар 
че мнозина здравомислещи люде провъзгласиха историята с мощите за гнусна и 
отблъскваща измислица, то простият селски народ продължи да тачи скверния 
измамник, почитайки нечие непочтено име под името Юстус, и известно време 
постоянстваше в своето заблуждение.3

Не много по-различна била ситуацията на Изток, където в навечерието на Кръс-
тоносните походи измамите и фалшификациите с дублиращи се и размножаващи 
се реликви и мощи също били достигнала чудовищни мащаби. В една от своите 
епиграми византийският поет и интелектуалец Христофор от Митилена също 
изобличава тези практики, при това с не по-малко язвителен сарказъм от своя 
съвременник Раул Глабер. Открито той осмива наивните колекционери на све-
тини, които купували като истински мощи костите на обикновени хора, без да 

3  Глабер, Раул. Хроника на Хилядната година (прев. П. Стоянова). Бургас, 1993, IV, 3, с. 115-118.
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имат притеснения относно прекалено многото крайници, принадлежащи на един 
и същ светец. Обект на неговата критика бил един ненаситен и лековерен ко-
лекционер на реликви, някой си монах на име Андрей, който успял да събере цели 
десет ръце на мъченика Прокопий, петнадесет челюсти на св. Теодора, осем 
крака на св. Нестор, пет гърди на св. Варвара, дванадесет ръце на св. Димитър 
(от лактите до китките), двадесет бедрени кости на св. Панталеймон и не 
по-малко от четири глави на св. Георги. За да иронизира още повече алчния мо-
нах, чиято лековерна колекционерска страст преобразявала „отшелника в хидра, 
мъченицата дева в кучка с безброй гърди, а воина светец в октопод”, Христофор 
предложил като допълнение в неговата забележителна колекция също и палеца 
на Енох, седалищните части на св. Илия и част от крилото на архангел Гавриил.4 

Раждането на кръстоносното движение отворило нова глава в историята на 
лова на реликви. Още след края на Първия кръстоносен поход множество еван-
гелски и старозаветни реликви и мощи от Ориента започнали да пристигат в 
Западна Европа заедно със завръщащите се ветерани от експедицията. Пото-
кът от източни светини, който започнал да залива латинския свят в началото 
на XII в., и масовата истерия, която предизвикал, дали повод за процъфтяването 
на редица крайни проявления на култа към реликвите. Множеството безскрупул-
ни светотатства, фалшификации, измами, злоупотреби и търговия със свети 
реликви и мощи, които се ширели в латинския свят през първата четвърт на 
XII в., дали повод на известния интелектуалец Гибер от Ножан, абат на бене-
диктинския манастир в Ножан су Куси и хронист на Първия кръстоносен поход, 
да разобличи и осъди категорично тези порочни практики. В своя трактат De 
pignoribus sanctorum (За мощите на светците), създаден ок. 1125 г., той отказва 
да приеме автентичността на съмнителни и скандални реликви като зъба или 
пъпната връв на Христос (теологичната концепция за Христовото Възкресение 
и Възнесение строго противоречала на идеята за запазването на каквито и да 
било тленни останки от Спасителя). Подобни мними светини Гибер изобличава 
не по-малко язвително от феномена на дублиращите се реликви, случаите с изоб-
ретяване на фалшиви светци и практиката на почитане на костите на обикно-
вени и незнайни мъртъвци като свети мощи. Същевременно бенедиктинският 
абат строго порицава използването на подобни мними светини от страна на 
свещеничеството за събирането на средства и дарения за нуждите на Църк-
вата.5 Според Гибер от Ножан светостта трябва да се изследва много внима-
телно и да бъде доказана категорично, защото, ако бъде допусната грешка при 
определянето , то това би било грях към Бога. Затова автентичността на 
реликвите трябвало да бъде специално потвърдена чрез продължителна тради-
ция, достатъчно писмени сведения и категорично установени чудеса. С язвител-
на критика бенедиктинският абат осъжда склонността на простолюдието да 
изобретява светци и да почита техните мними мощи и чудеса. Такъв например 
бил случаят с едно приближено на известен епископ момче, което служело като 
оръженосец на някакъв рицар. То починало край Буве точно на Разпети петък по 

4  Kazhdan, A. and Epstein, A. Change in Byzntine Culture in the Eleventh and Twelfth centuries, Los Angeles/
London, 1985, pp. 95-96; Rautman, M. Daily life in the Byzantine Empire. Westport-London, 2006, p. 82.
5  Coulton, G. Life in the Middle Ages, Vol. I, New York, 1967, pp. 15-22; Riley-Smith, J. An Approach to Crusading 
Ethics. Reading Medieval Studies, 6, 1980, pp. 14-15.
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време на Страстната седмица, поради което „заради светостта на деня” хора-
та започнали да го почитат като светец. Гробът на момчето станал място за 
поклонение, където жадната за чудеса тълпа започнала да се стича и да носи 
оброци и дарове. Съблазнен от множеството дарове и приходи от поклонниците, 
местният епископ не попречил на „изфабрикуваните чудеса” да продължават да 
се случват. Не по-малко куриозен бил и случаят с Одо, епископ на Байо, който 
платил огромна сума, за да се сдобие с мощите на св. Екзюперий, срещу ко-
ято обаче находчивите измамници го снабдили с костите на някакъв обикновен 
селянин на име Екзюпери, които изкопали от гробището. Когато възрадваният 
прелат получил жадуваното съкровище, той поискал доставчикът да потвърди 
с клетва автентичността на мощите. Неговият остроумен отговор, изглежда, 
бил достатъчно приемлив за лековерния епископ: Кълна се, че това са костите 
на Екзюпери, но в неговата святост не бих могъл да се закълна, понеже мнозина, 
които са спечелили титлата на светци, са всъщност далеч от светостта. 

В своя трактат Гибер от Ножан язвително критикува възползващото се от 
подобни мними реликви свещеничество, което не се свеняло да ги употребя-
ва в църковните кампании и турове за събирането на дарения. Така например 
клирът на изгорялата в пожар през 1112 г. катедрала в Лаон използвал някакъв 
реликварий, в който твърдял, че се съдържал къс от „хляба, който Господ дъвчел 
със собствените си зъби”, за да събира милостиня и дарения за възстановява-
нето на храма. С не по-малък сарказъм Гибер от Ножан порицава практиката 
на дублиращите се реликви като случая с двете тела на св. Фирмин, за чиято 
автентичност едновременно претендирали епископията на Амиен и абатство-
то „Сен Дьони”. Това не бил единственият случай на дублиращи се реликви, при 
който две различни църкви си оспорвали притежаването на мощите на един и 
същ светец. Според абат Гибер гръцкото духовенство в Константинопол твър-
дяло, че съхранява главата на св. Йоан Кръстител, но същевременно и монасите 
от абатството „Сен Жан д’Анжели” в Аквитания настоявали, че притежават 
черепа на Предтечата. Какъв по-голям абсурд от това?! – възкликва по този 
повод възмутеният Гибер от Ножан. – Трябва ли следователно да проповядваме, 
че св. Йоан Кръстител е бил двуглав? Но оставяйки шегата настрана, тъй като 
сме сигурни, че главата на светеца не може да бъде удвоена и размножена, то 
или едните, или другите извършват ужасна измама. И ако все пак в това дело, 
което е напълно подчинено на благочестието, те си съперничат с взаимна аро-
гантност и лъжи, то те се прекланят не пред Бог, а пред Дявола. Поради тази 
причина и измамниците, и измамените почитат погрешно тази реликва, с която 
се хвалят. Ако все пак те се прекланят пред недостоен обект, видно е колко 
голяма трябва да е опасността, на която всички поклонници са изложени. Дори 
това да не е главата на св. Йоан Кръстител, а да е на някой друг светец, дори 
това не смалява вината от измамата [...] Мога да напомня още много подобни 
дела – продължава Гибер от Ножан, – но ще изгубя време и сили, за да ги разкажа 
тук; като например мошеническите сделки, които се правят не толкова с цели 
тела, колкото с крайници или с парченца от крайници, както и с обикновени ко-
кали, които се продават като мощи на светци.6

6  Coulton, G. Life in the Middle Ages, pp. 15-22.
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Бенедиктинският абат категорично се противопоставя на тенденцията мощи-
те на светците да се разнасят и телата им да се разчленяват с цел да бъдат 
разпространявани на повече места. Той съветва те да бъдат почитани единст-
вено там, където са били погребани, и препоръчва мощите им да не се поставят 
в красиви реликварии, напомняйки, че човек произлиза от земята и трябва да 
бъде върнат отново там след смъртта си. 

Скандалният феномен на дублиращите се и множащи се мощи добил чудовищни 
размери в епохата на Кръстоносните походи, благодарение на практиката на 
„свещената кражба” и лова на реликви, които благоприятствали заливането 
на европейския и средиземноморския черен пазар със светини от Ориента и 
избуяването на една груба меркантилност и спекула с тях. Не по-малко курио-
зен и скандален от епизода с двете глави на св. Йоан Кръстител е и случаят с 
трите глави на св. ап. Яков Зеведеев. Според евангелската традиция, подобно 
на Предтечата, и св. ап. Яков бил посечен в Йерусалим по заповед на цар Ирод. 
Първите свидетелства за пренасянето на мощи на светеца от Йерусалим на 
Запад, и по-точно в испанските земи, датират от времето на Вестготско-
то кралство.7 Едва през XI–XII в. обаче се появява твърдението, че испанците 
приели „целокупното” тяло на светеца заедно с неговата глава. Тази легенда 
е отразена в съставения към 60-те или 70-те години на XII в. Codex Calixtinus, 
според който учениците на апостола положили неговото „тяло и глава в костено 
ковчеже с ароматни подправки и водени от ангел ги пренесли по море от Йеруса-
лим в Галисия8. Съставената няколко десетилетия по-рано (след 1120 г.) Historia 
Compostelana обаче разказва историята за „свещената кражба” и отделното 
пренасяне на черепа на св. ап. Яков от Йерусалим след края на Първия кръсто-
носен поход. Според това свидетелство епископът на Коимбра Мавриций, който 
бил осъден на дълго изгнание, се отправил на поклонническо пътуване до Све-
тите земи малко след завладяването на Йерусалим от пилигримските армии. По 
време на тригодишния си престой в Свещения град той успял да открадне глава-
та на св. ап. Яков (ок. 1102 г.), която според заръката на един местен отшелник, 
който станал свидетел на похищението, трябвало да бъде отнесена „там, къ-
дето е тялото на светеца” (т.е. в Галисия). Преди да се завърне в родината си, 
епископът на Коимбра посетил и Константинопол, където останал между 1104 г. 
и 1108 г. След завръщането си Мавриций станал епископ на Брага и като такъв 
през 1109 г. дарил откраднатата йерусалимска реликва на клюнийския приорат 
„Сан Сойл де Карион”. През 1116 г. Урака, кралицата на Леон, Кастилия и Гали-
сия, превзела Карион от краля на Арагон и светинята била пренесена по нейна 
инициатива в Галисия и дарена на епископа на Компостела Диего Гелмирез. Този 
акт затвърдил апостолическата легитимност на Компостела като значим пок-
лоннически център, възникнал около култа към мощите на св. ап. Яков (Сантяго). 
В съответствие с това местната църква била издигната в архиепископия през 
1120 г.9 Същевременно в литургичния календар на Брага, където според Historia 

7  Между VI в. и VII в. сред духовническите среди във Вестготското кралство в Испания се оформила легендата 
за мисионерството на св. ап. Яков из Иберийския полуостров.
8  Lewy, M. Body in 'Finis Terrae', head in 'Terra Sancta'. The veneration of the head of the Apostle James in 
Compostela and Jerusalem: Western, Crusader and Armenian traditions, Hagiographica, XVII, 2010, pp.132-135.
9  Ibid., pp. 135-140.
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Compostelana епископ Мавриций бил отнесъл откраднатия от Йерусалим череп 
на св. ап. Яков, липсва каквото и да било сведение за това translatio, но пък е от-
разено пренасянето в града на главата на един друг светец със същото име – 
св. вмчк. Яков Персиец.10 Съперничеството между епископиите на Компосте-
ла и Брага породило и един друг разказ за свещената кражба на главата на 
св. ап. Яков Зеведеев, датиращ от XIII в. Според анонимния му автор реликвата 
била похитена между 1137 г. и 1142 г., по време на поклонническото пътуване в 
Светите земи на Педро Алфонсо, приор на „Санта Мария де Кербонейро”. Воден 
от видението на монах от същия приорат, Педро Алфонсо възжелал да открадне 
от една йерусалимска църква главата на св. ап. Яков, чието тяло се пазело и 
почитало в Галисия. Под прикритието на нощта приорът и канторът от Карбо-
нейро, които се били заклели да отнесат реликвата в Брага, задигнали главата 
на апостола от арменската църква „Св. Яков” в Йерусалим, като заменили све-
тинята с някакъв череп, който били взели от костницата на местното гробище 
за пилигрими. Двамата свети крадци обаче били хванати от една монахиня, ко-
ято им казала, че не бива да се противопоставят на Божията воля и че трябва 
да отнесат реликвата в църквата на Св. Яков в Компостела (където се пазело 
тялото му), а не в Брага. Заръката на светата жена била изпълнена и така гла-
вата на апостола била пренесена от Йерусалим в Компостела.11 Междувременно 
Арменската църква в Йерусалим също претендирала, че съхранява черепа на 
св. ап. Яков Зеведеев, като отхвърляла испанските аспирации. Според версията 
на арменското духовенство от Свещения град учениците на апостола „положили 
тялото му в кораб в Яфа и го отнесли в Галисия, но главата му останала в Палес-
тина”. Това е засвидетелствано и от германския пилигрим Йохан от Вюрцбург, 
според когото през 1165 г. арменските монаси от църквата на св. Яков в Свеще-
ния град пазели и почитали главата на апостола в своя храм, като я показвали 
на поклонниците.12 Противоречието се задълбочава и от факта, че по това вре-
ме и Константинополската църква също настоявала, че притежава светинята. 
Според сведението на един анонимен латински константинополски итинерарий, 
датиращ от ок. 1150 г., главата и ръката на св. ап. Яков Зеведеев се съхраня-
вали в църквата „Св. Богородица Фароска” в големия императорски дворец във 
византийската столица.13 Същият константинополски череп на св. ап. Яков бил 
продаден век по-късно, през 1249 г., в Дамиета, Египет, от последния латински 
император Бодуен II на Робер д’Артоа, брат френския крал, по време на Седмия 
кръстоносен поход.14 Не е известно каква е сетнешната съдба на тази реликва 
след гибелта на Робер в битката при Мансура година по-късно. Във всеки слу-
чай в епохата на Кръстоносните походи главата на св. ап. Яков Зеведеев била 

10  Ibid., p. 138; По същото време за притежаването на тази реликва претендирали и други църкви. Известно е, 
че главата на св. Яков Персиец се пазела в град Никомидия във Византия, откъдето била откупена от френския 
монах Гуилермус Лудовикус, който я пренесъл през 1103 г. в абатството в Кормери край град Тур. Вж. Йорда-
нов, К. Кръстоносните походи: реликви и чудеса. С., 2015, с. 40-44.
11  Ibid., pp. 141-144.
12  Peregrinationes tres: Seawulf, John of Würzburg, Theodericus (ed. Huygens, R.), Corpus Christianorum. Continu-
atio Medievalis, 139, Turnhout, 1994, p. 133.
13  Reliquiae Constantinopolitanae, Exuviae sacrae Constantinopolitanae (ed. Riant, P.), vol. II, Genevae, 1878, p. 
212.
14  Wolff, R. L. Mortage and redemption of an emperor’s son: Castile and the Latin empire of Constantinople. Specu-
lum, XXIX, 1, 1954, p. 53, n. 16. 
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почитана едновременно на поне три места – в Йерусалим, Константинопол и 
Компостела, а пренесеният от Ориента череп на св. Яков Персиец, чийто култ, 
изглежда, бил объркан с този на йерусалимския апостол, на поне две – в Кормери 
и в Брага.

Фрагментирането на придобитите от кръстоносците реликви и мощи от Све-
тите земи и Романия и разпръскването им из различни краища на латинския 
свят задълбочило още повече тези процеси и явления, които стояли в основата 
на размножаването на Честния кръст, Господнето копие, Светите гвоздеи от 
Разпятието, Господнята плащаница, Господнята чаша, главите на св. Йоан Кръс-
тител, св. ап, Яков, св. Ана, св. вмчк Яков Персиец, св. Климент, св. пмчк Стефан 
и св. вмчк Георги, телата на св. Николай Чудотворец, св. Теодор Стратилат, 
св. пророк Симеон Богоприемец, св. пророк Захария (баща на св. Йоан Кръстител) 
и прочее дублиращи се и многократно мултиплициращи се светини, пренесени от 
Ориента. Докато все повече латински храмове от Западна Европа се сдобивали 
със скъпоценни реликви от Изтока, придобити чрез дарение, кражба или покупка, 
някои от ограбените църкви от Светите земи и Романия отказвали да признаят 
отсъствието им и отхвърляйки претенциите на западните приемни църкви, про-
дължавали да лансират пред поклонниците мними, подменени или контаминирани 
реликви, които често замествали оригиналните похитени мощи. Фрагментира-
нето на светините от кръстоносците обяснява и феномена на размножаване-
то на реликвите на Господните страсти и Богородичните светини, както и на 
мощите на апостолите и светците. Ширещата се спекула с мултиплициращи 
се реликви повдигала въпроси сред вярващите и резонно пораждала подозрение 
и скептицизъм у някои съвременници. Въпросът за съмнителната автентичност 
на някои от най-емблематичните християнски светини, които паралелно се пазе-
ли и почитали в Сирия, Палестина, Егея, Романия и Западна Европа, започнал да 
бъде поставян все по-открито. Христофор от Митилена, Раул Глабер и Гибер от 
Ножан не били единствените изобличители на тази порочна практика. Християн-
ските хронисти Фулк от Шартр и Раул от Каен, както и по-късните мюсюлман-
ски летописци Ибн ал Атир и Ибн Тагрибирди също са сред ярките критици на 
фалшификацията и злоупотребата с реликви. Те поставили под съмнение автен-
тичността на Господнето копие от Антиохия и дори го заклеймили категорично 
като измама и фалшификат. Тема, която по-късно била подета и по време на 
Реформацията. Жан Калвин, един от най-яростните критици на дублиращите се 
и размножаващи се християнски светини, с нескрит сарказъм осъжда множест-
вото реликви на Светото копие и Светата кръв в своя трактат за светините 
от 1561 г. Неговият коментар относно безбройните фрагменти от реликвата 
на Честния кръст се е превърнал в популярен анекдот, според който един кораб 
не би бил достатъчен да побере като товар всички частици от Господнята све-
тиня, за поддържането на чиято тежест биха били нужни поне триста мъже, 
при все че Христос сам носел своя кръст към Голгота.15

Процъфтяващата в епохата на Кръстоносните походи практика на търговия, 
измами и фалшификации с реликви и мощи от Светите земи и Романия предизви-

15  Bonser, D. The Cult of Relics in the Middle Ages, Folklore, vol. 73, No. 4, 1962, p. 241.
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кала появата на все по-странни светини в Латинския запад като: стъкленици с 
Христовите сълзи и с Господния дъх, къдрици, пъп и зъб от Младенеца, млякото 
на Богородица, меча и щита на архангел Михаил, с които той сразил Сатаната, 
копието, с което св. Георги убил змея, и пр.16 Прекомерните спекулации и грубата 
меркантилност предизвикали необходимостта от верифициране на донасяните 
от Ориента реликви и налагането на строги мерки и правила от страна на 
Църквата. Процесът на комерсиализация на култа към реликвите и практиките 
на светотатство, безскрупулна търговия, злоупотреби, измами и фалшификации 
със светини, които се развихрили в латинския свят през първите две десетиле-
тия след края на Първия кръстоносен поход и създаването на франкските владе-
ния в Сирия и Палестина, предизвикали гнева и язвителната критика на част от 
монашеските среди на Запад. По същото време, в което абат Гибер от Ножан 
написал своя трактат срещу спекулата с реликви, Бернар от Клерво също подел 
кампания за разобличаването и предотвратяването на порочната практика на 
злоупотребата със светини с цел привличане на дарения и милостини за Църква-
та. В своята Апология за Гийом от Сен Тиери (1125 г.) той осмива тази традиция 
с нескрит сарказъм: Погледите са приковани към покритите със злато реликви и 
кесиите се разтварят.17 Въпреки всички укори и критики тази практика продъл-
жила да процъфтява и да бъде умело експлоатирана от Римската църква през XII 
и XIII в. Нещо повече, тъкмо демонстрирането на донесените от кръстоносците 
светини пред поклонниците, както и стимулирането на пилигримския поток чрез 
предлаганите от папството индулгенции за посещаването на изникналите нови 
поклоннически центрове на латинския свят се превърнали в един от основните 
инструменти за привличане и събиране на средства за изграждането и ремонти-
рането на множество абатски църкви и епископски катедрали в Западна Европа 
по това време. Тези храмове и до днес привличат вниманието като едни от 
най-изящните образци на романската и готическата архитектура и изкуство. 

Новата вълна от свещени съкровища от Ориента, която заляла Европа след 
завладяването на Константинопол от кръстоносците и създаването на Латин-
ската империя, предизвикала нов бум на търговията, спекулата и злоупотреба-
та с реликви на черния пазар в Европа. Още в края на първото десетилетие след 
прекратяването на Четвъртия кръстоносен поход това на свой ред провокирало 
ново църковно движение за реформиране на култа към реликвите и пресичането 
на тези порочни практики, което кулминирало в едно от решенията и разпоред-
бите на организирания от папа Инокентий III Четвърти латерански събор в Рим 
в края на 1215 г.: 

Многократно християнската религия е опозорявана, защото някои люде предла-
гат мощите на светците за продан и безразборно ги излагат на показ. И за да 
не бъдат унижавани и опозорявани така и в бъдеще, Ние нареждаме чрез насто-
ящия декрет от сега нататък древните реликви да не бъдат излагани на показ 
извън мощехранителниците и да не бъдат предлагани за продан. Колкото до 

16  Ibid., pp. 237-238.
17  Barber, M. The Impact of the Fourth Crusade in the West: The Distribution of Relics after 1204, In: Urbs capta. La 
quatrième croisade et ses consequences, Realités Byzantines, 10, (ed. Laiou, A.). Paris, 2005, p. 327.
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новооткриваните реликви, постановяваме никой да не си позволява да им отдава 
почит публично, освен ако преди това достоверността им не е била установена 
от Римския папа. Освен това прелатите за в бъдеще не бива да позволяват на 
онези, които идват в църквите им, за да се поклонят, да бъдат мамени с лъжовни 
истории или фалшиви документи и свидетелства, отнасящи се до реликвите, 
както досега е ставало на много места поради желанието за извличане на полза 
и изгода.18

Нуждата от верификация на донесените от кръстоносците и поклонниците ре-
ликви и мощи от Светите земи и Романия, както и нуждата от легализиране и 
оправдаване на акта на добиването и пренасянето им наложила необходимост-
та от издаването на специални свидетелства и сертификати за произход и ав-
тентичност, както и свикването на църковни комисии, които оценявали досто-
верността на светините и разказите за тяхното пренасяне. В някои случаи се 
налагало дори изпращането на специални мисии в Ориента, чиято задача била да 
съберат допълнителна информация и да верифицират автентичността на някои 
от вече пренесените на Запад свещени съкровища. Всички тези обстоятелства 
довели до появата и развитието на една специфична литературна традиция, чи-
ято основна задача била да потвърди и докаже автентичността на реликвите, 
като оправдае и легитимира тяхното придобиване и пренасяне. Тази традиция 
обединявала познатите житиеписни и историографски жанрове, представяйки 
историята и произхода на светините, причините, начините и обстоятелствата 
за тяхното добиване, както и тези за пренасянето и приемането им в новата 
конфесионална общност. Произведенията на тази литературна традиция, из-
вестни като translatio (разказ за пренасяне на реликви и мощи) и furtum sacrum 
(разказ за „свещена кражба”) били създавани като самостоятелни разкази и 
трактати или като част от агиографски и епистоларни текстове и истори-
чески хроники. Много често те били представяни пред църковната общност по 
време на ежегодното литургично честване на празника на пренасянето на съот-
ветната светиня. Често техни свидетели, автори, поръчители или патрони били 
самите кръстоносци и поклонници, които били придобили и пренесли светините. 
Вкарването на тези реални, поукрасени или напълно измислени истории в един 
традиционен литературен жанр, който обслужвал идеологическите и литургични 
нужди на църковната и светска власт в Латинския запад и Ориент, неминуемо 
ги подчинило на тенденциите на схематизация и стилизация, които се опирали 
на определена система от топоси. Разбира се, тя не е строго установена и 
задължителна за всички текстове, но много често включва отделни топоси или 
комбинация от такива, които се отнасят до причините, начините и обстоятел-
ствата на придобиване и пренасяне на светините, както и тяхното оправдава-
не. Повечето от тези истории ползват като модел първия известен разказ за 
търсенето, откриването и пренасянето на реликвите на Господните страсти 
от св. императрица Елена през IV в. Венецианските (и въобще италианските) 
разкази от епохата на Кръстоносните походи за свещена кражба и пренасяне 
на реликви и мощи, които оформят собствена специфична поджанрова традиция, 

18  Decrees of the Ecumenical Councils, vol. I: Nicaea 1 to Lateran V (ed. N. Tanner), London/Washington, 1990, § 
62, p. 236.
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пък използват като матрица историята за кражбата и пренасянето тялото 
на св. апостол и евангелист Марк от Египет във Венеция през 827 г., която 
изобщо се явява основополагаща за политическата идеология и идентичност 
на Венецианската република. Представените начини за придобиване на свещени 
съкровища в тези наративи са основно няколко: военна плячка, дарение, награ-
да за служба, конфискация, покупка (при продажба), откупуване (при залагане), 
(пре)откриване (inventio) и свещена кражба, която можела да включва елементи 
на насилие и принуда в името на святото дело. Героите на всички тези разкази 
са винаги пряко или косвено свързани с Кръстоносните походи и поклонническо-
то движение или с новосъздадените франкски държави в Ориента. Поставено в 
този контекст, тяхното дело се схващало като изначално свято. Действието 
почти винаги се развива в Източното Средиземноморие (Светите земи или 
Романия), а негова сцена в голяма част от случаите е чуждата конфесионална 
среда (православна или мюсюлманска). Заради завоеванията и поругаванията на 
иноверците или заради безчестието и греховете на местните християни тя е 
напусната или лишена от Божествената благодат и закрилата на местните 
светци и патрони, които често сами заявяват по един или друг начин желанието 
и волята си да бъдат пренесени на ново място (в латинския свят), където да 
бъдат почитани по-достойно, отдадено и правилно. С представянето на тези 
обстоятелства винаги се търси свръхестествена санкция за оправдаването 
и узаконяването на „свещеното светотатство” и пренасянето на реликвите. 
Тайният характер, съзаклятието, измамата, насилието и принудата при свеще-
ната кражба, често извършвана под прикритието на нощта, са други типични 
елементи от тази литературна традиция. Друг характерен топос са видени-
ята, явяванията и чудoтворната намеса на Христос, Богородица, отделни апос-
толи, светци, ангели и духове на мъртви кръстоносци, които заявяват волята 
си свещените съкровища да бъдат открити и пренесени и дават конкретни 
напътствия и инструкции за мястото и начина на намирането и сетнешното 
им съхранение. Инвокирането, умилостивяването и приканването на светеца 
да одобри и подпомогне „свещената кражба” и пренасянето на мощите му чрез 
молитвени обръщения и призиви е друг такъв топос. Той намира преки паралели 
в древноримските езически ритуални формули evocatio, свързани с умилости-
вяването, кражбата и пренасянето на вражеските богове в римския пантеон. 
Чудесата, които съпътстват откриването, похищаването и пренасянето на 
светините, са друг типичен елемент от тази литературна традиция и също 
включват множество топоси като: 

–  преодоляването на трудностите и изпитанията при идентифицирането на 
гробницата или мястото, където се съхраняват реликвите, както и при само-
то домогване до тях и сетнешното им укриване и тайно пренасяне; 

–  нетленността на откритите мощи, излъчването и разнасянето на характер-
ни благовонни аромати19, агиазма и/или ярка светлина от тях, които издават 
тайното място на съхранение на реликвите или одобрението и подкрепата 

19  Brazinski, P., Fryxell, A. The Smell of Relics: Authenticating Saintly Bones and the Role of Scent in the Sensory 
Experience of Medieval Christian Veneration. Papers from the Institute of Archaeology, 23 (1): 11, 2013, pp. 1-15.
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на съответния светец относно пренасянето на неговите останки на ново 
място; 

–  укриването на мощите при транспортирането им (скриването им в ковчежета 
с благовонни билки и подправки, в кошници с ароматно грозде; представянето 
им като карго с различен характер – като търговска стока, ценни витражи, 
тленни останки на покойни роднини и др.)

–  чудесата, които се проявяват при укриването на задигнатите реликви чрез 
същите тези ароматни благовония, агиазма, светлини и явявания на ангели; 

–  вторичните явявания на самите светци, които потвърждават автентичност-
та на похитените мощи или изискват неделимостта им, а понякога също и 
предупреждават и наказват недостойните, безчестни, колебливи и немарливи 
изпълнители на тяхната воля; 

–  чудодейното избягване или преодоляване на смъртни опасности при пренасяне-
то на светините по море и суша (морските бури, засади на врагове, пирати и 
планински разбойници) чрез застъпничеството на светеца и неговите мощи, 
които са повторно призовавани на помощ при тези премеждия; 

–  чудесата при тържественото посрещане и приемане на реликвите в нова-
та общност (въдворяването на мир и политическо, социално, икономическо и 
духовно благоденствие и просперитет в страната; изцеряванията на болни, 
хроми, сaкати, обсебени от демони и пр.); 

–  измолването на чудеса чрез светините при природни бедствия и напасти;

–  преодоляването на огнена ордалия и оцеляването на светините в пламъците 
(при съдебно изпитание за доказване достоверността на светините или при 
пожар в новата църква/катедрала, където били положени след пренасянето); 

–  ежегодните чудеса, случващи се в деня на почитането и честването на све-
тините и свързаните с тях календарни църковни празници или в годишнините 
от пренасянето им (кървящи, плачещи и цъфтящи реликви).

Всички тези чудеса и свръхестествени намеси и изяви (чрез които се проявява-
ли и потвърждавали както Божествената воля и одобрението на светците за 
пренасянето на светините, така и прехвърлянето на самата благодат, съдър-
жаща се в тях) се превръщали в основен механизъм за оправдаването и легити-
мирането на свещеното светотатство, верифицирането на автентичността 
на пренесените като дар, покупка, трофей или плячка от Ориента реликви и 
отхвърлянето на фалшивите, мними и дублиращи се мощи.20 

20  Geary, P. Sacred Commodities: The Circulation of Medieval Relics, In: The Social Life of Things (ed. A. Appadurai), 
New York, 1986, pp. 176-178; Barber, M. The Impact of the Fourth Crusade, p. 333.
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Именно чудесата спомагали за утвърждаването на авторитета, ролята и зна-
чението на светините в новия и различен културен контекст, понеже въпреки 
всеобщата популярност на част от тях на практика било невъзможно с пре-
насянето им от една етническа и конфесионална среда в друга същевременно 
те да запазят същите функции, значение и стойност, които имали преди това 
сред източните християни и ориентализираните франки в Светите земи и Ро-
мания.21 Скоро култът към чудотворните мощи на някои допреди това напълно 
непознати източни светци станал толкова популярен, че засенчил авторитета 
на редица традиционно утвърдени западни светини. Пренесените от Ориента 
свещени съкровища наложили популярността на евангелските и старозаветни 
реликви над широко почитаните дотогава мощи на редица локални латински 
светци и спомогнали за бързото създаване, утвърждаване и издигане на множес-
тво нови поклоннически центрове в Западна Европа, които станали средище на 
новите култове. Донесените от Източното Средиземноморие християнски све-
тини оказали съществено влияние върху процесите на формиране на тези нови 
поклоннически центрове. Огромните приходи от събираните от постоянния пок-
лоннически поток дарения, както и акумулираните средства от организираните 
около тези нови култови средища ежегодни панаири спомогнали за развитието 
на местната инфраструктура и икономика. Ориенталските реликви повлияли 
значително и върху сакралното западноевропейско изкуство и архитектура през 
XII–XIII в., заемайки и пренасяйки определени модели и форми от Византия и Све-
тите земи в естетиката на романския и готически стил.22 При пренасянето им 
на Запад някои светини запазили оригиналния си облик, но привнасянето на но-
вите източни култове и необходимостта от идентификация, разпознаваемост, 
информативност и адаптация в новата латинска среда наложили необходимост-
та от замяната на повечето стари източни мощехранителници, по които често 
имало гръцки опознавателни надписи, с нови и по-близки до западната култура 
и естетика форми. Новите изящни реликварии повтаряли някои образци от Ви-
зантия и Светите земи, но същевременно носели белезите на романското и 
готическото изкуство. Като материални обекти реликвите не били оценявани 
толкова по качеството, размера или стойността на фрагментите от кост, ка-
мък, дърво или плат, колкото по своята духовна и социална смислова натоваре-
ност. Поради това историята, стойността, силата и значението на светините 
били разкривани преди всичко от реликвария, в който били съхранявани.23 Богато 
украсените със злато, сребро, скъпоценни камъни и цветен емайл мощехрани-
телници допълнително верифицирали автентичността и духовната стойност 
и значение на съдържащите се в тях светини. Семиотиката на скъпоценните 
метали и камъни, с които били покрити реликвариите, подсказвала и насочвала 
към идеята за нетленния и свръхестествен характер на духовните съкровища, 
които се пазели в тях. Отделно от високата си стойност като произведения на 
изкуството, мощехранителниците се превърнали в своеобразна информативна 
медия, разказваща историята и произхода на светините и тяхното пренасяне, 

21  Geary, P. Sacred Commodities, p. 181.
22  Мorris, C. The Sepulchre of Christ and the Medieval West. From the Beginning to 1600. Oxford, 2005, pp. 223-
245, 283-294.
23  Chaganti, S. The Medieval Poetics of the Reliquary: Enshrinement, Inscription, Performance, New York, 2008.
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която подпомагала интегрирането и разпространението на привнесените от 
Ориента нови култове. Изящно изписаните романски и готически витражи, мо-
зайки и стенописи в редица западноевропейски катедрали и църкви много често 
също служели като наратив, който допълвал или изцяло замествал литератур-
ните трактати, предаващи историята на реликвите и тяхното пренасяне от 
кръстоносците и поклонниците.

Представата за завръщащия се със свещени съкровища от Изтока кръстоносец 
била дотолкова дълбоко навлязла в масовото съзнание на западноевропейското 
общество, че изкуството, литературата и фолклорът на Запада задълго свър-
зали Кръстоносните походи и поклонничеството с романтичните легенди за 
търсенето на древни и тайнствени реликви. Несъмнено било въздействието на 
култа към свещените съкровища от Ориента върху формирането и разцвета 
на рицарската идеология и куртоазната култура и литература в Западна Ев-
ропа в епохата на Кръстоносните походи. Темата за рицарското странстване 
и търсенето на окултни реликви намерила отражение в появилите се на гра-
ницата между XII в. и XIII в. романи за Светия Граал. В периода между 1190 г. и 
1220 г., в епохата на Третия, Четвъртия и Петия кръстоносен поход, се появя-
ват осем романа, пресъздаващи легендата за Граала, в които героите (рицари) 
се посвещават на търсенето и откриването на свещения потир (от който на 
Тайната вечеря пили Христос и учениците му и в който св. Йосиф Ариматейски 
събрал Светата кръв, изтекла от раните на разпнатия на кръста Спасител)24. 
В част от тези произведения се появяват и някои други емблематични христи-
янски светини като кървавото Господне копие, мечът, с който бил обезглавен 
св. Йоан Кръстител, мечът на цар Давид, короната на цар Соломон, както и 
три кървящи вретена, изработени от вейка от Райското дърво (Дървото на 
Животворния кръст), която Ева била взела със себе си от Едемската градина. 
В романа Търсенето на Светия Граал героят Галаад, който се посвещава на из-
дирването на Христовата чаша и който е потомък на цар Соломон, получава от 
бяло братство в един манастир друга интересна светиня – щита на св. Йосиф 
Ариматейски, на който е изобразен червен кръст на бял фон. В романа Парци-
фал на Волфрам фон Ешенбах едноименният лирически герой, който също търси 
Граала, твърде много напомня на кръстоносен рицар поклонник, който плава към 
далечни страни по следите на свещени съкровища. В пещерата на отшелника 
Тревризент Парцифал дори намира древен реликварий и полага клетва пред све-
тинята. Неговият баща Гамурет, който е син на крал от Анжу, също странства 
из Ориента, сражава се и се сприятелява с мюсюлманите в Персия и Мароко, 
славата на рицарските му подвизи се носи из Арабия, а „за него в Алеп и Дамаск 
и досега разказват легенди” (алюзия за образа на Ричард Лъвското сърце). Освен 
това същият роман представя образа на пазителите на Граала като същински 
рицари тамплиери. Те са описани като бяло братство, наречено Templeise, а за-
мъка, в чийто храм те пазят свещената Господня чаша, е наречен Munsalvaesche 

24  Граалът е представен като свещен потир в романа на Робер дьо Борон, докато Кретиен дьо Троа го описва 
като поднос, а Волфрам фон Ешенбах – като свещен камък, донесен от ангели от Небесата, който удовлетво-
рявал всички нужди и желания на пазителите си. Вж. Робер дьо Борон, Роман за Граала (прев. В. Атанасов), С., 
2012; Кретиен дьо Троа, Персевал или Разказ за Граала (прев. Христов, П.), С., 2010; Wolfram von Eschenbach, 
Parzival and Titurel (transl. Edwards, C.), Oxford, 2006.
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(Munsalvatsche), т.е. Планината на Спасението (очевидна алюзия за планината 
Сион в Йерусалим, върху която се издигал Соломоновият храм и където се на-
мирала щабквартирата на Ордена на тамплиерите). За лирическия герой „от 
тук до Бейрут” няма по-красив замък от този, в който се пази Граалът. У про-
дължителите на Волфрам фон Ешенбах земята на Граала е наречена Salva Terra 
(Земята на Спасението), т.е. Светата земя. В Парцифал се споменава и земята 
на Аскалун (несъмнено Аскалон в Йерусалимското кралство). У Кретиен дьо Троа 
отношенията и роднинската връзка между братовчедите Персевал и ранения и 
заболял Крал на рибарите (Краля на замъка на Граала) твърде много напомнят 
за отношенията и братовчедската връзка между фландърския граф кръстоносец 
Филип д’Елзас и болния от проказа йерусалимски крал Бодуен IV. Изглежда, че 
легендата за търсенето на Светия Граал била особено популярна в дворовете 
на кръстоносните барони и сред рицарските кръгове в Латинска Романия и Из-
точното Средиземноморие, защото четири от появилите се в края на XII в. и 
началото на XIII в. романи за Граала (тези на Кретиен дьо Троа, Робер дьо Борон, 
Волфрам фон Ешенбах и анонимния Перлесво) били създадени все по поръчка на 
видни кръстоносни барони. Фландърският граф Филип д’Елзас (кръстоносец през 
1177 г. и в Третия кръстоносен поход) бил патрон на Кретиен дьо Троа, Готие дьо 
Монбеляр (участник в Четвъртия кръстоносен поход)25 бил покровител на Робер 
дьо Борон, ландграф Херман фон Тюринген (племенник на германския император 
Фридрих I Барбароса и участник в кръстоносния поход на германския император 
Хайнрих VI от 1197–1198 г.)26 бил патрон на Волфрам фон Ешенбах, а кастела-
нът на Брюж и сеньор на Нел, Фалви и Ерел Жан II дьо Нел (участник в Третия, 
Четвъртия и Албигойския кръстоносен поход и важна фигура в Йерусалимското 
и Кипърското кралство) бил покровител на анонимния автор на Перлесво”. При 
все очевидните връзки между романите за Граала и Кръстоносните походи27 
идеалният образ на посветилия се на търсенето на Светия Граал странстващ 
рицар (Никой не е в състояние да извоюва Граала, освен ако не е известен горе 
на Небесата и не бъде призован по име при Граала – Волфрам фон Ешенбах; 
Който го съхранява, трябва да се опази чист и да е чужд на лъжата – Кретиен 
дьо Троа) се различавал твърде много от историческия образ на същинските 

25  Готие дьо Монбеляр взел кръста още в 1199 г., но се отправил от Апулия към Светите земи отделно от 
основния контингент на Четвъртия кръстоносен поход. През 1205 г. вече бил в Кипър като конетабъл на Йеру-
салимското кралство и зет на крал Амори II дьо Лузинян, а след смъртта му станал и регент на Йерусалимското 
и Кипърското кралство. Впоследствие загубил благоразположението на следващия кипърски крал Юг дьо Лузи-
нян и се оттеглил в тамплиерския замък Гастрия в Кипър, а оттам и в Акра, където постъпил на служба при своя 
братовчед и владетел на Йерусалимското кралство Жан дьо Бриен. Готие дьо Монбеляр загинал през 1212 при 
една кампания срещу мюсюлманите.
26  Ландграф Херман фон Тюринген бил племенник на германския император Фридрих I Барбароса. Той поел 
управлението на Тюрингия от брат си Лудвиг III, който загинал по време на Третия кръстоносен поход. Херман 
последвал примера на покойния си брат и също взел кръста през 1195 г. и участвал в поклонническата екс-
педиция на германците в Ориента през 1197–1198 г. Ландграф Херман бил покровител на минезингерите и 
голям привърженик на рицарския идеал, а неговият двор бил център на прокръстоносната куртоазна култура.
27  За връзките между романите за Граала и Кръстоносните походи виж: Snelleman, W. Das Haus Anjou und der 
Orient in Wolframs ‘Parzival’, Nijkerk, 1941; Kolb, H. Munsalvaesche: Studien zum Kyot Problem, Munich., 1963; 
Adolf, H. An Historical Background for Chretien’s Perceval, – Publications of the Modern Language Association 
of America, 58, 1943, pp. 597–620; Richey, M.F. Studies of Wolfram von Eschenbach, London, 1957; Knight, S. 
From Jerusalem to Camelot: King Arthur and the Crusades, In: Medieval Codicology, Iconography, Literature and 
Translation: Studies for Keith Val Sinclair (ed. P. Monks and D. Owen), Leiden, 1994, pp. 223–32; Nicholson, H. Love, 
War, and the Grail: The Templars, Hospitallers and Teutonic Knights in Medieval Epic and Romance, Leiden: Brill, 
2001, pp. 102-183.
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търсачи, ловци и похитители на реликви – „светите крадци” от кръстоносните 
експедиции в Ориента, описани от своите съвременници Раул от Каен, Цербанус 
Цербани, Никита Хониат, Гюнтер от Перис, Радулф от Когишуъл, Ибн ал Атир, 
Ростан от Клюни и пр.

Кръстоносните походи и досегът до Светите земи и техните свещени евангел-
ски и старозаветни съкровища давали уникална възможност на участниците в 
това движение да се докоснат до живата сакрална история на християнството. 
В този смисъл кръстоносният поход бил своеобразно поклонническо пътуване в 
свещеното време и пространство за средновековните християни от Запада, 
което им давало шанса да съпреживеят лично контакта с библейските места, 
събития и личности. А свещените реликви били абстрактните медиатори, които 
огъвали линейното време и пространство и свързвали директно старозаветни-
те и евангелски времена с настоящето, както и Светите земи с родното място. 
Те хвърляли мост дори чак до ерата на Сътворението и символизирали извечния 
човешки стремеж към завръщане в едемското първосъстояние. Убеждението на 
кръстоносците, че са проводници и изпълнители на Божията воля и провидение, 
поставяло тяхната мисия в един осъзнат свръхестествен контекст, в който 
границите между профанното и сакралното, конвенционалното и чудесното се 
размивали. Те били новите израилтяни, които странствали из пустините на 
Сирия и Палестина, предвождани от свещените реликви на Господнето копие и 
Честния кръст (Кивота на Новия завет), воювали за своя нов Йерусалим и посре-
щали с радост ореола на святото мъченичество. Като наследници на древните 
израилски царе и последователи на делото на светите византийски императори, 
те възвърнали отново в ръцете на християните Свещения град и преоткрити-
те Господни реликви на Спасението, превръщайки се по такъв начин в новите 
призвани и легитимни защитници на Светите земи и Божи гроб и пазители на 
техните духовни съкровища. И като такива те понесли своите Кръстове към 
своята собствена Голгота, полагайки, бранейки и съхранявайки несравнимото 
съкровище в Гроба на своите сърца28. Подобно на Адамовия син Сит, там те по-
сели семената на Дървото на живота29. Прогонени от своето Небесно царство, 
така те съхранили и пренесли реликвите на Изкуплението и Спасението из целия 
християнски свят, а с тях и извечния копнеж по изгубения Рай.

28  Baldrici, episcopi Dolensis, Historia Jerosolimitana. RHC, Occ., vol. III, Paris, 1879, p. 101; Schein, S. Gateway to 
the Heavenly City: Crusader Jerusalem and the Catholic West (1099-1187). Aldershot, 2005, p. 22.
29  Относно популярната през XII–XIV в. утремерска легенда за Дървото на живота виж: Йорданов, К. Кръсто-
носните походи, с. 189-192.
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Лиляна Симеонова

„БЪЛГАРСКИЯТ	ВЪПРОС”	И	

КРИЗАТА	НА	ПАПСТВОТО	ПРЕЗ	

ПОСЛЕДНАТА	ТРЕТИНА	НА	IX	В.

В представите на масовия читател у нас обвързването на „българския въпрос” 
с проблемите на Римската църква и латинския християнски свят приключва през 
870 г.: тогава българите с помощта на Константинопол и източните патриарси 
се сдобиват с лелеяната вътрешноцърковна автономия, но остават под върхо-
венството на Константинополската патриаршия. От този момент насетне 
България е трайно въвлечена в сферата на източното християнство и на ви-
зантийската цивилизация. Десетгодишните опити на папа Йоан VIII (872–882) 
да върне българите в лоното на Рим пък са само един досаден – и неуспешен – 
епилог в папската политика за разширяване на влиянието на Римската църква 
на изток.

Но по отношение на Папството действителността е друга: чак до началото 
на Х в. „българският въпрос” присъства, пряко или косвено, както в политиката 
на папите спрямо външния свят, така и в непрестанните раздори, скандали и 
политически убийства, които се случват в самия Рим. Още при Йоан VIII Формо-
за – епископ на Порто и папски мисионер в България – е обвинен, че се е опитал 
да заграби българския диоцез. 

Това обвинение, състоятелно или не, заема централно място в поместния съ-
бор от 876 г. на Римската църква. Същото обвинение ще бъде повдигнато и 
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в Олбани, гост професор в редица университети в САЩ, Пор-
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посмъртно срещу папа Формоза (891–896) на т.нар. Ужасяващ събор (897 г.) – 
най-отвратителния епизод в цялата история на Папството, когато по иници-
атива на лудия папа Стефан VI (VII) полуразложеното тяло на предшественика 
му Формоза е извадено от гроба и докарано на съд пред нарочно свикан събор. 

Последвалите папски актове на отмяна, отмяна на отмяната и т.н. на ръкопо-
лаганията, които приживе бил извършил папа Формоза, затормозяват Римската 
църква в продължение на десетилетия и пораждат разделение не само сред 
висшия клир в Рим, но и сред обикновеното духовенство из цяла Италия. Някои 
пишат трактати в подкрепа на Формоза, докато други продължават с обви-
ненията срещу него дълго след неговата смърт. И винаги особено място във 
всички тези обвинения и контраобвинения заема въпросът дали Формоза се е 
опитвал да заграби, както твърдят противниците му, българския диоцез, като 
стане архиепископ на младата Българска църква. В какви заблуди е вкарвал той 
българския княз, какво може да му е обещавал, за да накара Борис да го поиска 
за църковен глава на новопокръстения си народ? 

Благодарение на една поема от известен английски поет (Робърт Браунинг) и 
една картина на известен френски художник (Жан-Пол Лоран) в началото на 70-
те години на XIX в. темата за Ужасяващия събор, а оттам – и за българите 
и Формоза, става популярна във викторианска Англия и революционна Франция. 
Историята най-сетне могла да произнесе окончателната си присъда над едно 
позорящо дело в папските анали, което сега щяло да бъде наречено „Съборът с 
труп” – трупа на човека, който и след смъртта си бил съден, задето приживе 
в разрез с каноните искал да застане начело на младата Българска църква при 
княз Борис. Но нека не избързваме със събитията, а да караме поред.

Съдбовната 870 г.: „откъсването” на България от Рим

На 28 февруари 870 г. във византийската столица се състояла последната, десе-
та сесия на църковен събор, който бил свикан още през есента на предходната 
година – на 5 октомври 869 г. По стара имперска традиция съборът формално 
се провеждал под патронажа и председателството на действащия император: 
това бил Василий I (867–886). В него взели участие трима легати – представи-
тели на римския папа Адриан II (867–872). Начело на папската делегация бил дякон 
Марин, по-сетнешният папа Марин I (882–884) – един от най-яростните против-
ници на Константинопол в цялата история на Папството. Източните патриар-
си също били изпратили свои представители за събора в имперската столица. 

Съборните заседания били слабо посетени, от византийска страна на тях се 
явявали едва по няколко човека. Но макар и с малко участници, дебатите били 
изключително остри. Папските легати заемали твърда позиция по всички въп-
роси: те носели папски писма с постулати, за които били поели ангажимент, че 
ще бъдат приети от събора, без да се промени и една дума в тях. Съборните 
заседания се провеждали под зоркия поглед на представител на императора, 
като легатите на Адриан II често се оказвали в конфликтни ситуации с този ца-
редворец. В един момент споровете между участниците в събора се изострили 



124

Християнство и история

дотолкова, че заседанията били прекратени за два месеца. През част от това 
време дякон Марин, главата на папската делегация, бил поставен под арест за-
ради несъобразяване със заповедите на императора. 

Едва на заключителната сесия на събора присъствали по-голям брой хора – 102 
епископи, от които 37 митрополити. На тази сесия присъствал и небезизвестни-
ят Анастасий Библиотекар, когото папа Адриан II малко преди това бил назначил 
за шеф на папския архив. Анастасий бил пристигнал в Константинопол не като 
член на папската делегация на събора, а по друга работа: да уговори брак между 
син на византийския император и дъщерята на западния император Людовик II 
(855–875). Присъствайки на това последно съборно заседание обаче, Анастасий 
взел активно участие в него, като в споровете държал страната на папските 
легати. В крайна сметка били приети 27 съборни решения, които автоматично 
придобили силата на канони. 

Като цяло съборът от 869/70 г. все пак успял да изпълни поставените му задачи. 
Той препотвърдил решенията на Втория никейски (или Седми вселенски) събор 
от 787 г., отнасящи се за почитането на иконите, с което били ликвидирани и 
последните идейни остатъци от иконоборството. Потвърдено било и повтор-
ното възкачване на Фотиевия противник Игнатий (867–877) на патриаршеския 
трон, а т.нар. Фотиева схизма между двете църкви, на Константинопол и Рим, 
изглеждала преодоляна. (Сваленият патриарх Фотий се явил само на петото 
заседание на събора, на което бил осъден.)

Напрежението, което съпътствало заседанията на събора, не стихнало и след при-
ключването му. Малко преди неговия край папските легати се оплакали, че писмата 
на покаялите се епископи – Фотиеви привърженици, които трябвало да бъдат зане-
сени в Рим, са били откраднати от багажа им. А на последния ден от събора, на 28 
февруари, в Константинопол пристигнало българско пратеничество, предвождано 
от Петър. На 4 март император Василий I поканил участниците в събора на вечеря 
в палата. Там той обявил църковния събор за повторно открит по една-единствена 
причина: да се отговори на питането на Борисовите пратеници към коя от двете 
църкви, на Константинопол или Рим, трябва да принадлежи България.

„Признаваме, че ние поискахме и получихме свещенослужители от Светата рим-
ска църква и досега ги имаме, и решаваме да им се подчиняваме във всичко, но 
решете заедно с тези заместници на патриарсите дали е по-разумно да се 
подчиняваме на Римската или на Константинополската църква”, казал Петър, 
предводителят на българите. Представителите на източните патриарси го 
попитали: „Когато завладяхте онази страна, на чия власт бе подчинена тя и ка-
жете дали латински или гръцки свещенослужители е имала?”. Петър отговорил: 
„Ние извоювахме от гръцка власт тази страна, в която не намерихме латински 
свещенослужители, но гръцки”. (Явно византийската дипломация си била свър-
шила добре работата и българите били подготвени какво трябва да кажат пред 
събора, за да може страната им да се откъсне от юрисдикцията на Рим.) 

Папските легати яростно протестирали срещу това изопачаване на историчес-
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ката истина: нали българската държава била основана на територии, които по 
онова време формално попадали под духовната юрисдикция на Рим? Но накрая с 
участието на представителите на източните патриарси съборът взел реше-
ние, според което България от този момент насетне трябвало да бъде духовно 
подчинена на Константинопол.

Римските легати забранили – от името на папата – на патриарх Игнатий да 
изпраща мисионери в България. Патриархът произнесъл едно дълго заключително 
слово, изпълнено с общи фрази, в което уж признавал правомощията на папата. 
После легатите си тръгнали за дома, но пристигнали в Рим едва през юни 871 г., 
т.е. година и няколко месеца по-късно. 

Защо пътуването им продължило толкова дълго? По пътя те били отвлечени и 
държани в плен срещу откуп от нарентанските пирати – славяните от устието 
на р. Нарента (или Неретва), които често нападали кораби, плаващи по протеже-
ние на Далматинския бряг. Папа Адриан II трябвало да моли император Василий I 
да се намеси, за да накара хърватския княз Домагой (864–876) да издейства 
освобождаването на папските пратеници от пиратски плен. Накрая легатите 
били освободени, но официалното копие на актите на събора от 869/70 г., кое-
то те носели със себе си, било изгубено. И тъй като и гръцкият вариант на 
съборните акти не е запазен, днес ние не бихме знаели нищо за заседанията 
на този прословут Константинополски събор, ако не беше усърдието на споме-
натия Анастасий Библиотекар. Макар и да не бил член на папската делегация, 
той присъствал на съборните заседания и старателно си водел записки. После 
в Рим бил в състояние да възстанови по тях актите на събора, който Римската 
църква по-късно – през XII в. – щяла да обяви за „Осми вселенски”.

Докато се случвали тези събития, България най-сетне получила архиепископ, кой-
то пристигнал в страната заедно с неколцина епископи. Нещо повече: младата 
Българска църква се сдобила със значителна автономия по отношение на вът-
решните си дела. Иначе българите оставали под върховната юрисдикция на Кон-
стантинополската патриаршия – факт, който Рим не желаел да приеме. Затова 
през есента на 871 г. в писма, адресирани до император Василий I и патриарх 
Игнатий, папата изразил категоричното си неприемане на това положение. Той 
дори заплашил изпратените в България епископи с отлъчване от Църквата, а 
самия Игнатий – с канонично наказание. Изглеждало, че Рим и Константинопол 
отново са изправени пред схизма, не по-малко сериозна от тази при патриарх 
Фотий (858–867) и папа Николай I (858–867).

Тук трябва да направим малко отклонение, за да изясним позициите на папа Адри-
ан II – предстоятеля на Римската катедра, който организирал тържествено посре-
щане на братята Кирил и Методий в Рим, дал благословията си на славянското бо-
гослужение, което било последователно отслужено в пет римски църкви, разрешил 
ръкополагането в духовен сан на Кирило-Методиевите ученици и ръкоположил самия 
Методий за епископ. Защо този папа, възхваляван в славянските източници като 
приятел на славяните, заел толкова крайна позиция по отношение на България? 
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Макар и не толкова енергично и твърдо, Адриан II бил продължител на политика-
та на предшественика си Николай I. Към „партията” на т.нар. николаити сред 
римското духовенство принадлежал и следващият папа – Йоан VIII. Политиката 
на „николаитите” в общи линии се свеждала до следното: връщане на Моравия 
и Панония, където по онова време се разпореждало франкското духовенство, 
под реалната духовна власт на Папството; поставяне на независимия франкски 
епископат на подчинение на Рим, като – наред с другото – франкските епископи 
трябвало да престанат да провеждат църковни събори у дома под председател-
ството на светските си владетели и в противоречие с политиката на Папство-
то. Тези позиции спрямо франките и славяните в Панония и Моравия определяли 
и благосклонното отношение на Папството към делото на Кирил и Методий в 
противовес на поведението на франкското духовенство.

По отношение на България папите николаити водели енергична политика: според 
тях мястото на новопокръстената страна било в лоното на Римската църква. 
Но за да приобщи българите към своя диоцез, папа Николай I трябвало да се 
„пребори” и с франките, и с Византия. Как станало това? В началото на 60-те 
години на IX в. слухът, че „кралят на българите” се готви да приеме христи-
янството от своите приятели – източните франки, разбунил духовете в целия 
християнски свят. Но Византия не можела да допусне западното християнство 
да се разпространи из Балканите, стигайки почти до нейната столица. Затова 
империята побързала да обяви война на България. По думите на Лъв Граматик 
кесарят Варда повел войска по суша и море срещу българите, които „остана-
ли като ударени от гръм, отчаяли се и поискали да станат християни и да се 
подчинят на императора на ромеите”. След края на тази мълниеносна война 
победителите не поискали от победените нито териториални отстъпки, нито 
годишен трибут, а по всяка вероятност само това победената България да 
приеме християнството от победилата я Византия.

В едно свое писмо патриарх Фотий признава, че внезапното решение на бълга-
рите да приемат християнството от Константинопол го заварило неподготвен 
и той трябвало да действа много бързо, за да набере достатъчен брой хора, 
които да отидат в България и да започнат да покръстват и служат. Датата на 
пристигането на тази първа византийска мисия в България е неизвестна: това 
ще да е станало по някое време през 864 и 865 г. 

Действията на византийските мисионери в страната и езическият бунт срещу 
новата религия в 866 г. накарали Борис отново да обърне поглед на запад. В съ-
ответствие с първоначалните си намерения да покръсти страната си с помощ-
та на източните франки, той поискал мисионери от Людовик Немски (843–876). 
А към римския папа Борис се обърнал само за разяснения по някои въпроси на 
вярата и живота в християнското общество.

Докато изчаквали западните франки да съберат от своите църкви църковна 
утвар и свещени книги, с които да се екипира франкската мисия за България, из-
точните франки изгубили ценно време. Папа Николай I, от друга страна, побързал 
не само да даде „Отговори” на питанията на Борис, но и – без това да му е било 
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поискано от българския владетел – да организира мисия, която без отлагане да 
тръгне за страната на българите. Тази мисия била предвождана от двама епис-
копи – Фромоза Портуенски и Павел Популонски. 

С тях в България пристигнала и една папска делегация, водена от епископ Донат 
Остийски, в която бил включен и дякон Mарин – по-сетнешният папа Марин I. Тя 
трябвало да отиде в имперската столица и там да разясни какво ще правят 
папските мисионери в България. Княз Борис дори им дал „кралски коне”, с които 
да пътуват от Плиска до Константинопол. Но Византия била люто разсърдена, 
задето нейните мисионери са прогонени от България и заменени с мисионери на 
Рим. Папските пратеници стояли на българо-византийската граница и напразно 
чакали да получат разрешение, за да влязат на имперска територия. Накрая те 
се върнали обратно.

Източнофранкската мисия, водена от Ерменрих – епископа на Пасау, пристигна-
ла със закъснение на българската граница и също напразно стояла и чакала да 
бъде пусната в България. Уведомени, че в страната вече действат мисионери, 
те се видели принудени да се завърнат в родината си. По-нататъшната исто-
рия е известна: папа Николай I сметнал, че е още рано за българите да имат 
автономна църква, и не уважил молбата на княз Борис за български архиепископ 
да бъде ръкоположен Формоза. 

Следващият папа, Адриан II, отхвърлил и искането на княза за архиепископ на 
българите да бъде ръкоположен дякон Марин, когото Борис познавал от скорош-
ното му посещение в страната. Формалният предлог за отказа бил, че Марин 
вече е определен да ръководи папската делегация на събора в Константинопол. 
Междувременно имперската дипломация не стояла със скръстени ръце: с щедри 
подаръци и обещания тя примамвала българите да се завърнат в лоното на Кон-
стантинополската патриаршия. 

Така се стигнало до онази съдбовна 870 г., когато българите се отвърнали от 
Римската църква и отново признали върховенството на Константинопол, като 
в замяна получили това, към което се стремели: автономна църква начело с ар-
хиепископ. Папството щяло горчиво да съжалява за недалновидната си политика 
спрямо България.

България в европейската политика на Папството

Стар и болен, папа Адриан II предал Богу дух в края на 872 г. Следващият на-
местник на св. Петър, папа Йоан VIII, също бил „николаит”, т.е. последoвател на 
папата реформатор Николай I. Кой е човекът, заел Римската катедра под името 
Йоан VIII?

Реймският архиепископ Хинкмар съобщава, че Йоан VIII заел овакантения от 
Адриан I престол на 14 декември 872 г., без да казва нищо друго за новия папа. 
В Ксантинските анали Йоан е наречен „най-забележителен мъж” и толкова. 
По-късно Евгений Булгарий, който бил от противниковата партия на Формоза, 
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все пак признава, че Йоан VIII „водел неуморна борба срещу неправдата”, но и 
той не дава биографични сведения за него. 

Малкото, което знаем за Йоан VIII от времето преди да стане папа, е, че той 
бил римлянин по рождение и служил като архидякон в продължение на 19 години. 
Този факт, както и честите позовавания на разклатеното му здраве в писмата 
му навеждат на мисълта, че по време на своя понтификат Йоан VIII вече е бил 
в по-напреднала възраст и с недобро здраве. Като личност той се отличавал 
със силна воля и завидна упоритост при преследване на целите си. На него се 
противопоставял не по-малко амбициозният Формоза, епископ на Порто. Всеки 
от тях имал горещи привърженици и яростни противници както сред римския 
нобилитет, така и сред духовенството. В този сблъсък между двете „партии” 
особена роля била отредена на българския въпрос.

Папа Йоан VIII проявил невероятно упорство в опитите си отново да привлече 
българите в лоното на Римската църква. Цели десет години той засипвал бъл-
гарския владетел с писма и изпращал в България свои доверени лица, каквито 
са например хърватинът Теодосий (наскоро ръкоположен за епископ на Нин) и 
венецианският презвитер Йоан. И в писмата си, и чрез пратениците си Йоан VIII 
настоявал все за едно и също – Борис да изпрати делегация в Рим, която от 
името на своя владетел да подпише документ, по силата на който България се 
прехвърля под духовната юрисдикция на Папството. Накрая, в писмо, изпратено 
малко преди да бъде убит, папата се съгласявал българската делегация да се 
състои от един-единствен човек, стига той да дойде в Рим и да подпише въп-
росния документ.

Сякаш нищо в запазените писма на папа Йоан VIII не подсказва, че в политиката 
си спрямо Изтока той е вземал предвид събитията, които се случвали там в 
хода на цяло десетилетие. От 870 г. насетне България била поела по своя път, 
който все повече я отдалечавал от Рим. В самата Византия също настъпили 
промени. През 877 г. патриарх Игнатий напуснал този свят и патриаршеската 
катедра отново заел Фотий (877–886) – отявленият противник на Папството. 
В имперската столица започнала подготовката на нов събор, на който да се 
постигне помирение между църквите на Константинопол и Рим. Това бил т.нар. 
Обединителен събор, който се провел през 879/80 г. На него била вдигната вза-
имната анатема, която си били отправили Николай I и Фотий. Както ще видим, 
Фотий уж се помирил с Папството, но в същото време успял така да извърти 
нещата, че да не допусне въпросът за принадлежността на Българската църква 
да бъде преразгледан на събора от 879/80 г. Въпреки това и след събора Йоан VIII 
продължил да настоява пред княз Борис за преминаването на България под ду-
ховната власт на Рим.

През всичките тези години – от 870 г., та чак до края на 882 г. – българският 
владетел не прекъсвал изцяло връзките си с Папството. Той посрещал любезно 
папските пратеници, които идвали при него, а на изпроводяк им давал богати 
дарове за светите места в Рим. При все това обаче князът не отронвал и дума 
за повторно преминаване на страната си под властта на папите. Накрая сякаш 
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самото Провидение се намесило, та тази дългогодишна война на нерви да бъде 
прекратена. Но нима през цялото това време Йоан VIII не разбирал, че усилията, 
които инвестира в българския въпрос, са обречени на неуспех? Нима не можел 
да проумее, че за Папството българската кауза е изгубена окончателно и без-
възвратно?

Отговорите на тези въпроси трябва да се потърсят в цялостната политика 
на папа Йоан VIII, в т.ч. и в опитите му да разреши проблемите, които наследил 
от двамата си предшественици – Николай I и Адриан II. По това време Рим бил 
раздиран от постоянни скандали и заговори. Отвличанията и убийствата били 
едва ли не ежедневие. Изборът на всеки папа се съпътствал от насилие и безре-
дици. Макар и да запазвал видими материални следи от някогашното си имперско 
величие, Рим се бил превърнал в един неголям средновековен град. Градската му 
милиция, вместо да осигурява законност и ред, често вземала страна в разми-
риците и допринасяла са общия хаос. Гражданите се оправдавали, че не ходят на 
църква, защото храмовете са в толкова лошо състояние, че покривите им те-
кат, когато вали дъжд. Папите не само не успявали да внесат ред, но и самите 
те често ставали жертва на насилие. Както пише Анастасий Библиотекар, Рим 
преживявал „бурни времена”.

Позициите на Папството били силно отслабени и по отношение на външния 
свят. Към 60-те години на IX в. духовната юрисдикция на папите, които били и 
архиепископи на Рим, реално не надхвърляла територията на Римската епархия. 
Дори и в тези скромни граници обаче юрисдикцията на Римския архиепископ, 
т.е. папата, била оспорвана от неговия събрат – архиепископа на Равена, който 
се стремял да откъсва енории от Римската епархия и да ги поставя под своя 
власт. Патриаршията на Аквилея пък имала двама предстоятели, всеки от ко-
ито смятал другия за нелегитимен, но нито един от тях не признавал главен-
ството на римския папа в християнския свят. От друга страна, мисиите, изпра-
тени от Константинопол в Моравия и България през първата половина на 60-те, 
отваряли коридор за проникване на византийското влияние в самото сърце на 
Европа. На всичкото отгоре Константинополската патриаршия, еманципирала 
се от катедрата на Рим, вече не се задоволявала с отреденото  през V в. вто-
ро място в световната йерархия на епископските катедри, а претендирала за 
първото място.

Сериозни главоболия за Папството създавал и непокорният франкски епископат. 
От дълго време духовенството в Източно- и Западнофранкското кралство има-
ло обичая да провежда църковните си събори у дома, вместо да идва на църков-
ните събори в Рим, застъпвало спорни постановки по редица богословски въп-
роси и не признавало папските решения от дисциплинарен характер. Франките 
твърдели и че римският папа не стои по-високо от другите епископи, а е само 
един от тях и затова трябва да се подчинява на свещения римски император, 
който – според тях – бил глава на Църквата. Източнофранкските епископи се 
разпореждали свободно в духовния живот на Моравия и Панония, откъсвайки ги 
на практика от духовната власт на Папството. Рим бил изгубил и ефективната 
закрила на дългогодишните си светски покровители от династията на Каролин-
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гите, чиято някога могъща империя се била разпаднала на части.

Разпокъсаният на множество владения Италийски полуостров бил арена на не-
спирни войни между християнските владетели, а арабите не били окончателно 
прогонени от него, да не говорим пък за Сицилия. В Южна Италия, в Сицилия и на 
Балканите Римската църква била изгубила подчинените си епархии още през VIII 
в.: през 732/33 г. с едикт на византийския император Лъв III (717–741) Калабрия, 
Сицилия и някогашната балканска провинция на Римската империя Илирик били 
отнети от диоцеза на Рим и предадени под юрисдикцията на Константинопол-
ския патриарх. Папството не спирало да си иска обратно отнетите му епархии. 

Амбициозният и енергичен папа Николай I се опитал да извади престола на 
св. Петър от незавидното положение, в което той бил изпаднал. На практика 
обаче папата се оказал забъркан в непреодолимите противоречия и безкрайни-
те междуособици, които разтърсвали света на късните Каролинги. Франкският 
епископат пък не спирал да го обвинява в тирания. И в политиката си спрямо 
Изтока Николай I бил изправен пред сериозно предизвикателство, тъй като се 
оказал въвлечен във вътрешната схизма, която разделяла византийския клир на 
два непримирими лагера – на привърженици съответно на Фотий и противника 
му Игнатий (847–858). И въпреки активната намеса на папата в качеството му 
на върховен арбитър в Църквата, неканонично проведеният избор на патриарх 
Фотий не бил отменен. Но заради това Николай I влязъл в конфликт и със свет-
ската власт във Византия – с император Михаил III (843–867) и кесаря Варда.

На фона на всички тези проблеми пристигането на българско пратеничество в 
Рим през 866 г. изглеждало като Божи дар за Папството, макар – по думите на 
Анастасий Библиотекар – Борис да бил поискал от източните франки да му из-
пратят мисионери, докато към папата се обърнал единствено за „просветление 
по въпросите на вярата”. Николай I обаче не пропуснал да се възползва от пре-
доставената му възможност и побързал сам да изпрати мисионери в България.

Може да се каже, че от страна на Папството това било двоен акт на реванш – 
и спрямо франкския епископат, който от десетилетия провеждал собствена 
мисионерска дейност в Европа, и спрямо Фотий, чиито мисионери били прого-
нени от България. С привличането на българите в лоното на Римската църква 
сферата на папската духовна юрисдикция се разширявала далече на изток – чак 
до границите на Византия. А ако Папството успеело да възстанови духовната 
си власт над Моравия, това би отворило широк коридор за по-нататъшно раз-
ширяване на папското влияние и на североизток – към земите на днешна Полша 
и Русия. Затова, макар и вече сериозно болен, Николай I се опитал да разбере 
какво става в Моравия, където дейността на Фотиевите мисионери влизала 
в противоречие с интересите на франкското духовенство. Но през ноември 
867 г. папа Николай I починал, без да дочака пристигането в Рим на Константин 
Философ и Методий.

Макар и през 866/67 г. Папството да отбелязало успехи както по отношение на 
франките, така и за привличане на българите в лоното на Рим, по това време 
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то се оказало въвлечено в ред сериозни проблеми. Византия не приела никак 
леко прогонването на своята мисия от България и замяната  с мисия от Рим. 
През пролетта на 867 г. Фотий разпратил прословутото си Окръжно (енцикли-
ка) до източните патриарси, с което обявявал свикването на църковен събор в 
Константинопол. На него трябвало да се разгледа българският въпрос, а също и 
богословският въпрос за добавката „и от Сина” (filioque) към Никейския символ 
на вярата, както и някои други спорни моменти от богослужебната практика на 
двете църкви. (Фотий не бил наясно, че по това време само франките използвали 
добавката filioque към Символа-верую, докато Рим не я приемал.) 

През лятото на 867 г. съборът в Константинопол осъдил дейността на пап-
ските мисионери в България, а срещу папа Николай I била отправена анатема. 
(Папата отговорил подобаващо, като на свой ред анатемосал Фотий.) Така се 
стигнало до прословутата Фотиева схизма от 867: започвайки с т.нар. Фоти-
ева афера (т.е. неканоничния избор на патриарх Фотий) и минавайки през спора 
между Константинопол и Рим за сферите им на духовна юрисдикция, в който 
централно място заемал спорът за България, тя достигнала кулминацията си в 
наченатия богословски диспут между Изтока и Запада.

Макар и вече на смъртен одър, през октомври 867 г. папа Николай I се видял 
принуден да се обърне към най-големите си противници сред франкското ду-
ховенство с молба да подкрепят Рим в борбата му с „лудостта на гърците”. 
Тази подкрепа щяла да се изрази в провеждането на поместни църковни събори, 
на които да бъдат осъдени гърците, а също – и в написването на богословски 
трактати, оборващи „гръцките заблуди”. Скоро след това, през ноември 867 г., 
папа Николай починал, оставяйки на наследниците си на папския престол куп 
неразрешени проблеми от различен характер.

Адриан II, а след него и Йоан VIII декларирали желанието си да продължат дело-
то на папа Николай I. На Адриан II обаче му липсвала твърдостта и енергията 
на неговия предшественик, докато на следващия папа Йоан VIII не му липсвали 
решителност и упоритост, но той бил принуден да действа в променена между-
народна обстановка, в т.ч. и по отношение на България.

При Адриан II европейската политика на Папството все пак отбелязала някои 
успехи. Древното епископско седалище на Сирмиум (дн. Сремска Митровица) 
било възстановено. Новата архиепископия Панония – тя била наречена така по 
името на древната римска провинция със същото име – била поставена под пря-
ката юрисдикция на Рим въпреки претенциите на източнофранкските епископи 
на Пасау и Залцбург към нея. Ръкоположеният за Панонски архиепископ Методий 
бил назначен и за папски легат сред славяните. Адриан II се заел най-сетне да 
разреши и проблема с развода на крал Лотар II (855–869), който вече открито 
роптаел, че Папството отделя толкова внимание на едва вчера покръстилите 
се българи, докато него – човека, чиито предшественици са бранили Църквата в 
продължение на столетия – го карало да чака и да страда. Папата се намесил и в 
разприте на двамата франкски крале, Карл Плешиви (843–877) и Людовик Немски 
(843–876), със синовете им и дори успял да предотврати наказателна експедиция 



132

Християнство и история

на Карл Плешиви срещу Италия. 

Тези успехи на Папството обаче се оказали ефимерни. Въпреки че Адриан II успял 
да уреди за по-малко от две години проточилия се над десетилетие развод на 
Лотар II, последният умрял в 869 г., без да дочака вестта за съдбоносното ре-
шение. Кралството му било бързо разпарчетосано от неговите роднини, с което 
допълнително се усилили напреженията в света на Каролингите. На изток визан-
тийската дипломация успяла с щедри дарове и обещания да примами българите 
да се отвърнат от Рим. През март 870 г. те отново преминали в лоното на 
Константинополската патриаршия. Това станало по времето на втория патри-
архат на Игнатий (867–877), за когото двама папи – Николай I и Адриан II – били 
направили толкова много! 

Панонският архиепископ Методий бил отстранен от поста си почти веднага 
след като пристигнал в поверения му диоцез в края на 870 г. и бил заточен от 
франкските епископи на място, което те доста време успявали да запазят в 
тайна. В началото на следващата 871 г. се разпаднала антисарацинската ко-
алиция на западния император Людовик II (855–875) и византийския император 
Василий I (867–886), която била получила благословията на папа Адриан II. Съпер-
ничеството между двамата императори в Южна Италия довело до тежък раз-
рив помежду им, последван от сериозни взаимни обвинения, докато Италийският 
полуостров оставал все така беззащитен пред сарацинските нападения.

С други думи, папа Адриан II не само не успял да разреши някои от наследените 
от предшественика си проблеми, но завещал на наследника си и редица нови. 
Още със сядането си на престола на св. Петър, следващият папа Йоан VIII се 
изявил като енергичен и решителен политик, твърдо решен да продължи делото 
на Николай I и спрямо Запада, и спрямо Изтока. В самия Рим той решил да на-
каже „размирниците” от противниковия лагер на Формоза, когото навремето и 
Николай I недолюбвал. По отношение на Изтока Йоан VIII не само се заел да вър-
не българите в лоното на Рим, но и да защити папските интереси в Хърватия 
и Панония, като неутрализира претенциите на франкския епископат над тези 
земи. Не по-малко важен бил и въпросът за намиране на съюзници, които с общи 
усилия да прогонят сарацините от Италия.

Още с възкачването си на Апостолическия престол в края на 872 г. Йоан VIII напи-
сал писмо до българския княз, с което целял да му отвори очите за „перфидността 
на гърците”. Едновременно с това папата писал и до хърватския княз Домагой 
(864–876), с което го осведомявал за историческата несправедливост в България, 
причинена на Папството от „измамниците гърци”. Общо взето, тези първи писма 
на Йоан VIII до голяма степен определят тона, в който щели да бъдат написани 
и писмата му до император Василий I, патриарх Игнатий и ред славянски князе. 

И в тези писма, както и в писмата си до висши духовници и светски владете-
ли в Западна Европа папата повтарял едно и също: Римската църква е майка и 
глава на всички народи. Йоан VIII се стремял да наложи идеята за главенство на 
Римската църква над целия християнски свят. (Това всъщност е лайтмотивът 
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и в ред писма на предшественика му, Николай I: че Църквата е майка, а папата 
е баща на всички народи и техните владетели.) Йоан VIII не спирал да повтаря и 
че Папството има исторически права над България – страната, която гърците 
му били отнели с измама.

Папата се заел и с издирването на Методий и за няколко месеца успял да научи 
къде го държат затворен франкските епископи. След като Йоан VIII ги принудил 
да го освободят, той се заел и с възстановяването на Методий на епископска-
та му катедра. За тази цел папата писал до ред важни люде в Европа, светски 
и духовни лица, с искане за съдействие. До източнофранкския крал Людовик 
Немски (843–876), под чиято върховна власт се намирали земите на Панонска-
та архиепископия, папата изпратил нарочен пратеник: това бил епископ Павел 
Популонски. Задачата му била да убеди Людовик да осигури „кралска закрила” на 
Методий, който явно се нуждаел от такава. В същото време папата писал на 
онези франкски епископи, за които бил разбрал, че стоят в дъното на анти-Ме-
тодиевата афера, незабавно да се явят за обяснение в Рим.

През следващите почти девет години обаче отношенията между Методий и 
Йоан VIII не винаги се развивали гладко. Това се дължало най-вече на донесенията 
на някои франкски епископи, които не спирали да клеветят Методий пред папата 
и да го обвиняват в какво ли не. Наложило се Йоан дори да се примири със сла-
вянското богослужение, но в замяна на това той получил нещо много важно: чрез 
архиепископ Методий Рим упражнявал пряка юрисдикция над един регион, в който 
преди това необезпокоявани се разпореждали франкските духовници.

В контекста на активната си източна политика Йоан VIII се опитал да привлече 
и някои сръбски племена към Панонската архиепископия, т.е. чрез Методий да ги 
постави под духовната юрисдикция на Рим. Но по искане на самите сърби импе-
ратор Василий I вече бил изпратил византийски мисионери при тях. (Тук трябва 
да отбележим, че по стара имперска традиция византийските мисии формално 
се изпращали от името не на патриарха, а на императора, макар че реално 
патриархът бил този, който набирал мисионери и организирал мисии; затова и 
славянските източници например съобщават, че Кирил и Методий са били изпра-
тени в Моравия „от царя”, без дори да споменат името на действащия патри-
арх – по това време Фотий.)

През 70-те години на IX в. папско-хърватските отношения също минали през 
етап на нестабилност. Папството негодувало от това, че хърватският княз 
Домагой не успявал да усмири славянските пирати, които нападали кораби, плава-
щи покрай Далматинския бряг, та дори в 870 г. взели в плен и папските легати, 
връщащи се от събора в Константинопол. В 876 г. Домагой умрял и бил наследен 
на трона от своя син. Но през 878 г. завърналият се от изгнание в Константи-
нопол Здеслав (или Седеслав) – син на предишния хърватски княз Търпимир I – 
успял с помощта на провизантийската партия в страната да отстрани сина 
на Домагой от власт. Сядайки на трона, Здеслав признал върховната власт 
на император Василий I и поставил страната си под духовната юрисдикция на 
Константинополския патриарх. Скоро обаче събитията в Хърватия взели нов 
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обрат: проримската партия убила Здеслав и сложила свой фаворит на трона, а 
страната се върнала в лоното на Римската църква. През 879 г. папа Йоан VIII 
ръкоположил и първия епископ на Нин: това бил същият Теодосий, който по-късно 
ходил като папски пратеник при княз Борис. 

България обаче оставала недосегаема за плановете на Папството да върне 
страната в лоното на Рим. От писмата на Йоан VIII до видни личности от онова 
време се вижда, че колкото и да обвинявал Игнатий, задето бил привлякъл бъл-
гарите към Константинопол, папата продължавал да смята предишния патриарх 
Фотий за главния виновник за проблемите си с България. Макар и изпратени там 
през 870 г. от Игнатий, гръцките духовници в България били някогашни сподвиж-
ници на Фотий и продължавали да държат връзка с него. На самия Игнатий, как-
то и на гръцкото духовенство в България Йоан VIII изпращал гневни писма, като 
давал трийсетдневен срок на гърците да напуснат страната на българите. В 
противен случай той щял да ги отлъчи от Църквата. Заедно с това обаче папа-
та им обещавал, че ще намери епископски катедри за всички, които доброволно 
напуснат България, без значение дали към онзи момент те са били ръкоположени 
в епископски сан, или не.

През 876 г. името на България било замесено в поредния скандал, избухнал в 
Рим. Йоан VIII се оказал изправен пред силна опозиция от страна на част от 
римското духовенство. Водачите на опозицията били висши чиновници в църков-
ната администрация, назначени на тези постове от предишния папа Адриан II. 
Йоан VIII бил убеден, че те искат да го свалят от престола на св. Петър и на 
негово място да сложат Формоза, епископа на Порто. За да избегне подобен 
развой на събитията, Йоан VIII побързал да свика поместен събор на Римската 
църква, на който Формоза да бъде съден. 

Съборът се провел в църквата „Санта Мария Ротунда” (някогашния Пантеон на 
Рим): Формоза бил обвинен, че още при папа Николай I проявявал прекомерна жаж-
да за власт. Освен всичко друго той се бил опитал да заграби огромния архидио-
цез на България, понеже миниатюрните размери на собствената му епархия не 
задоволявали големите му амбиции. А когато папа Николай I го повикал обратно 
в Рим, Формоза „със страшни клетви” накарал българския княз да му обещае, че 
ще го чака да дойде отново в България и че докато е жив, той (Борис) няма да 
приеме друг епископ от Рим.

В крайна сметка Формоза бил свален от епископската катедра на Порто, ана-
темосан и заточен в днешна Североизточна Франция – далече от Рим, без право 
да се връща някога в този град. (В един следващ момент обаче той се върнал, 
малко по-късно станал папа, а след смъртта си повторно бил съден на поместен 
събор, като в обвиненията срещу него пак фигурирала България.)

Настойчивостта, с която папа Йоан VIII се опитвал да обвърже България с Рим, 
не може да се обясни само с желанието му да разшири влиянието на Папството 
на Изток. Разбира се, съперничеството между двете църкви, на Константинопол 
и Рим, за сфери на юрисдикция играело важна роля в политиката и на Папството, 
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и на Константинополската патриаршия. Йоан VIII обаче имал и друга важна при-
чина да се стреми да привлече българите на своя страна. Тя се криела в негова-
та политика като светски глава на Папската държава, който търсел съюзници 
в борбата си срещу арабите, а България с нейната войска можела да се окаже 
точно такъв съюзник. Към онзи момент арабската заплаха за Италийския полуос-
тров вече била толкова сериозна, че дори абатствата Монтекасино и Фарфа в 
Централна Италия били разграбени и опожарени от арабите. Примрели от страх, 
гражданите на Рим чакали кога ще удари и техният час. Но защо папата гледал 
на Изток към България, а не търсел съюз с християнските държави на Запад?

Някогашната огромна империя на Карл Велики била разпокъсана. Отделните 
 части понякога воювали помежду си, а друг път във всяка от тях се водела 
гражданска война. През 875 г. умрял западният император Людовик II, който все 
пак полагал усилия да прогони арабите от Италия. Папата трябвало да намери 
негов наследник. Йоан VIII коронясал един след друг двама франкски крале за 
„римски император”: първо кралят на западните франки Карл Плешиви станал 
император под името Карл II (875–877), после неговият племенник и източ-
нофранкски крал Карл Дебели станал император Карл III (881–887). По една или 
друга причина нито един от тях не успял да направи нещо за спасяването на 
Италия от арабите. 

През целия си понтификат Йоан VIII кръстосвал нашир и длъж Италийския полу-
остров, опитвайки се да вразуми и обедини – кога с раздаване на пари, кога със 
заплахи с отлъчване от Църквата – непрестанно воюващите помежду си мест-
ни владетели. Напразно наставлявал той херцозите на Беневенто, Сполето и 
Неапол да бъдат верни на Кръста. Те продължавали да се съюзяват с арабите 
в борбите си един срещу друг. Междувременно още в 876 г. папата се заел да 
построи собствен боен флот. Макар да отбелязал няколко незначителни победи 
срещу сарацински пирати в Тиренско море, папският флот не бил в състояние да 
ликвидира арабската опасност. Тогава папата се обърнал за помощ към Алфон-
со III, краля на Астурия и Леон, за когото бил чул, че отбелязва победи в борбата 
с маврите на Иберийския полуостров. Но Алфонсо отказал помощ.

Накрая, колкото и да бил засегнат от т.нар. „гръцка измама”, с която му била 
отнета духовната власт над българите, папата се видял принуден да се обърне 
за помощ към Византия. През 877 г. Йоан VIII писал два пъти до византийския 
император Василий I. На следващата 878 г. Сиракуза паднала в ръцете на араби-
те и вече цяла Сицилия лежала беззащитна пред тях. Папата пак се опитал да 
обедини дребните италиански владетели в единен антисарацински фронт, но и 
този му опит се оказал неуспешен.

В крайна сметка Василий I откликнал на молбата на Йоан VIII, но поставяйки 
известни условия: щом папата искал да получи помощ срещу арабите, той тряб-
вало да даде съгласието си за провеждането на църковен събор в имперската 
столица. Защо им бил нужен на византийците нов събор? Защото в 877 г. пат-
риаршеската катедра отново била заета от Фотий, над когото обаче тегнела 
анатемата, произнесена на събора от 869/70 г. Анатемата можела да бъде 
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вдигната само от следващ събор, който да преразгледа решенията на предиш-
ния. Едва тогава Фотий можел да бъде признат за легитимен. 

Притиснат от обстоятелствата, папата се съгласил на това условие. В хода 
на подготовката на събора папската канцелария разпратила писма, в които 
Йоан VIII на свой ред изложил условията, при които би признал легитимността 
на Фотий: тъй като съперникът му Игнатий вече бил покойник, нямало причина 
Фотий да не бъде признат за патриарх; ако обаче Фотий откажел да върне Бъл-
гария на Папството, той щял да бъде отлъчен от Църквата.

Докато траела подготовката на събора, император Василий I и Фотий запазва-
ли пълно мълчание по българския въпрос: на настояванията на Йоан VIII гърците 
да обещаят, че България ще бъде върната на Рим, те не отговаряли нито с 
„да”, нито с „не”. А каква била по това време позицията на българския княз? От 
няколкото папски писма до България, писани през пролетта на 879 г., разбираме 
следното: до този момент Борис все изтъквал недоразуменията между него и 
предишния папа Адриан II като пречка за преминаването на българите под ду-
ховната власт на Рим; сега Йоан VIII щедро обещавал, че всички стари недора-
зумения ще бъдат изгладени, а българите ще бъдат компенсирани за грешките, 
които Папството е сторило спрямо тях, стига да се завърнат в лоното на 
Римската църква.

По ирония на съдбата точно тези писма не стигнали до адресатите си в Бълга-
рия. Минавайки пътьом през Хърватия, пратеникът на Йоан VIII научил, че хърва-
тите са готови да се отвърнат от Константинопол, към който били преминали 
предната година, и отново да станат духовни поданици на Рим. И тогава прате-
никът веднага се върнал назад, за да съобщи радостната вест на папата. Около 
месец по-късно Йоан VIII отново решил да се свърже с Борис, като проводил до 
него един от най-доверените си хора – презвитер Йоан от Венеция. Но едва 
папският човек напуснал Рим, когато пред папата се явил пратеник от България. 
Той носел подаръци за светите места във Вечния град, но не и писмо от Борис, 
с което князът се съгласява страната му да се завърне в лоното на Рим.

През ноември 879 г. съборът в Константинопол най-сетне бил открит, и то 
с много голям брой участници – 383 човека. Още отначало обаче работата 
изглеждала нагласена така, че да обслужи интересите на Фотий: някои от от-
ците били предстоятели на епископски катедри, за каквито никой не е чувал – 
нито преди, нито след този събор. И противно на правилата, съборът се пред-
седателствал не от императора, а от самия Фотий. (Формалното извинение на 
Василий I било, че е в траур за наскоро починалия си син и не излиза от двореца.) 
Папски легати били епископите Павел Анконски и Евгений Остийски. Те носели 
със себе си папски комониториум – специален документ с инструкции как да 
действат по българския въпрос по време на събора. Според една от клаузите на 
документа Фотий трябвало да обещае, че в бъдеще няма да изпраща епископи в 
България, иначе незабавно ще бъде отлъчен.

На събора Фотий постигнал това, към което се стремял: анатемата срещу 
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него била вдигната и чрез папските легати неговата легитимност като патри-
арх била призната от Рим. Разколът вътре във Византийската църква бил пре-
одолян. Папата и патриархът били „побратимени”. Пак по настояване на Фотий 
добавката filioque към Никейския символ на вярата била осъдена със съборно 
решение.

По въпроса за принадлежността на Българската църква Фотий приложил все-
възможни процедурни хватки, за да избегне прегласуване на решението на пре-
дходния събор от 870 г. На три различни заседания папските легати повдигали 
този въпрос, но всеки път с помощта на своите поддръжници Фотий успявал 
да предотврати подлагането му на гласуване. Например той заявил, че е в пре-
рогативите на императора, а не на патриарха да преначертава границите на 
диоцези, затова и връщането на българите под папска власт не зависело от 
него. Императорът пък предвидливо не се мярнал нито веднъж на съборните за-
седания. Така в крайна сметка духовната принадлежност на България останала 
непроменена. 

За да посмекчи нещата пред папските легати, Фотий произнесъл специално 
подготвена реч, в която заявил, че не е изпращал омофор (палиум) в България, 
т.е. не е ръкополагал епископи сред българите и нямало да го прави в бъдеще. 
Подобно ефектно изявление на Фотий не му коствало нищо: всичките епископски 
катедри в България били учредени още при патриарх Игнатий, така че нямало 
какви нови катедри Фотий тепърва да учредява и кого да ръкополага; а след 
смъртта на някой от гръцките епископи изборът на негов наследник бил пре-
рогатив не на Константинополската патриаршия, а на Българската църква, на 
която още в 870 г. била дадена значителна автономия.

Все пак и Йоан VIII получил нещичко в резултат от събора. Един манастир в 
Константинопол бил предаден под негова юрисдикция. За Италия се отправил 
един малък боен флот от няколко дромона – имперската военна помощ за борба 
с арабите. След приключването на събора папата побързал да изпрати писма до 
Василий I и Фотий. На императора благодарил, задето „в името на справедли-
востта” му е върнал България. В писмото си до патриарха обаче Йоан VIII не се 
преструва, че съборът е възстановил духовната му власт над българите.

В Рим пак се заговорило за „лъжливостта на гърците” (falsitas graeca). Йоан VIII 
научил, че преди откриването на събора в Константинопол комониториумът, 
който бил дал на своите легати, е бил иззет от патриаршеската канцелария, уж 
за да се запознае Фотий предварително с него. В резултат папата заподозрял, 
че въпросният документ е бил редактиран така, както на Фотий му е изгодно. 
За да разбере на място какво се е случило преди и по време на събора, през есен-
та на 880 г. във византийската столица пристигнал нов папски пратеник. Това 
бил някогашният дякон Марин, сега вече епископ на Черветери.

Марин принадлежал към онази крайна фракция сред римското духовенство, ко-
ято така и не желаела да признае легитимността на Фотий. Поведението му в 
Константинопол станало причина той да бъде хвърлен в затвора по заповед на 
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Василий I. След около месец и половина Марин бил освободен и се завърнал в Рим. 
Как реагирал папа Йоан VIII на това?

Според писмо, което е приписвано на папа Стефан V (VI), но реално е било изфа-
брикувано от анонимния съставител на т.нар. анти-Фотиева сбирка с документи, 
когато научил какво е сполетяло неговия легат в Константинопол, папа Йоан VIII 
се качил на амвона и с Евангелие в ръка произнесъл нова анатема срещу Фотий. 
В действителност няма сведения Йоан VIII да е извършил каквото и да било в раз-
рез с „побратимяването” си с Фотий. Тезата за т.нар. Втора Фотиева схизма, 
която битува в някои трудове на историци, не намира потвърждение в изворите.

Около средата на декември 882 г. папата загинал от ръката на убиец. Римските 
източници премълчават това срамно събитие. За него научаваме от аналите 
на далечното Фулденско абатство, според които Йоан VIII станал жертва на 
заговор. Заговорниците желаели да заграбят богатството и властта му. Зато-
ва папският секретар сипал отрова във виното му, но като видял, че отровата 
действа твърде бавно, грабнал чук и с него премазал главата на папата. Зад 
тази версия прозира по-скоро заговор от политически характер. 

Не се знае как е реагирал българският владетел на вестта за кончината на 
Йоан VIII – твърде вероятно е да е въздъхнал с облекчение. Насилствената 
смърт на този енергичен и амбициозен папа се оказала прелюдия към дълга се-
рия от подобни убийства, сполетели наместниците на св. Петър в следващите 
десетилетия. Някои от тях не могли да изкарат и по десетина дни или две сед-
мици на престола.

На 16 декември 882 г., без да се дочака формалното съгласие на западния импе-
ратор Карл III и в разрез с каноните, за следващ папа набързо бил избран епис-
копът на Черветери. След възкачването си на Апостолическия престол Марин I 
(882–884) дори не благоволил да спази рутинната процедура и да изпрати акре-
дитивите си до императора и патриарха в Константинопол. Само две години 
след „Обединителния събор” от духа на помирение между двете църкви не било 
останало нищо. 

По време на понтификата си нито един от двамата някогашни фаворити на 
Борис за архиепископ на българите – папа Марин I и папа Формоза (891–896) – не 
направил и опит да установи контакт с България. Изглеждало, че българският 
въпрос най-сетне е снет от дневния ред на Папството. Още преди да е изте-
кло деветото столетие обаче, в една от най-срамните страници от папската 
история щял да бъде записан съдебен процес, в който централно място заемали 
обвиненията срещу мъртвия Формоза, че искал с измама да заграби диоцеза на 
България.
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МЕДИЕН	ОБЗОР:	2018,		

ЯНУАРИ	–	МАРТ

Християните и мигрантите, евангелистите и президентът на САЩ, преговори-
те между Ватикана и Китай – това са темите, които включваме в настоящия 
медиен обзор на Християнство и култура.

***

Християнските отговори на мигрантската криза в 
Европа

В по-голямата част от Европа мнозинството от хората смятат себе си за 
свързани с християнството, макар и много малка част от тях активно да прак-
тикуват вярата си.1 Резултатът е, че църквите и техните последователи имат 
някакво влияние върху европейската политика. Хората очакват от тях да ре-
агират, когато континентът е изправен пред големи морални предизвикател-
ства – като например доскорошния мигрантски наплив по суша и вода. Колкото 
и да са ужасяващи, чисто човешките последици от този наплив биха били още 
по-лоши без усилията на църквите и религиозните благотворителни организации 
да помогнат на крайно бедните новодошли. Повече от 400 църкви само в Герма-
ния например са предоставили подслон на мигранти, които се боят да не бъдат 
депортирани. 

Но какво друго би трябвало да направят европейските християни? В почти всяка 
европейска страна съществуват крайни политически движения, чиято основна 
цел е „да предпазят християнското наследство на континента” от чуждоземни 
влияния. Обичайно религиозните водачи се отнасят към това с чувство за срам. 
Що се отнася до вижданията на посветените, то различните мнения са толко-
ва много, колкото са и различните християнски вероизповедания. Свидетелство 
за това е голямата среща, организирана от гръцки и холандски организации в 
Солун през февруари 2018 г., където защитените схващания относно икономи-
ческата и мигрантската криза в Европа от християнска гледна точка варират – 
от традиционни до радикални.

Според Улрих Духров, почетен професор по богословие от Хайделбергския уни-
верситет, християните би трябвало да протестират срещу американските на-
меси в Ирак, Афганистан и Либия, които той смята са основната причина за 
разрастване на мигрантския проблем; църквите и мигрантите следва да обеди-
нят силите си срещу западната външна политика; преди всичко, смята Духров, 
църквите трябва да правят всичко възможно, за да предпазват паствата си от 
ксенофоби, които виждат мигрантите като основния враг.

1  „Christian responses to the migrant crisis have been radical and traditional”, www.economist.com (25.02.2018).
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Различни са идеите на една от малкото транснационални европейски християн-
ски политически организации – Европейското християнско политическо движение 
(ЕХПД), които са близки до множество малки, консервативни партии на конти-
нента, застъпват се за „политики в защита на семейството” и не приемат 
идеите за федерализация на Европейския съюз. В синхрон с антифедерализма 
ЕПХД защитава правото на централноевропейските страни да ограничат при-
тока на мигранти; миграцията, подобно на националната сигурност, е въпрос на 
суверенните национални правителства, смятат от ЕПХД.

Други участници споделят едно специфично притеснение: съдбата на малкия дял 
на мигранти, които изповядват или се присъединяват към немюсюлманска вяра, 
включително към християнството. Такива новодошли често стават жертви на на-
силие след пристигането си – от страна на други бежанци, които следват исляма, 
а службите на ООН обръщат слабо внимание на проблема. Съгласно решение на 
холандския парламент, правителството трябва да проявява особено внимание към 
религиозните малцинства сред мигрантите, но тези сред тях, които се опреде-
лят като християни, преминават през тежки разпити от страна на държавните 
служители относно религиозната си история; немюсюлманите обаче се страху-
ват да разказват тази история с помощта на преводачи, които следват исляма.

За църковните домакини от гръцка страна цялото събиране се оказва необи-
чайно преживяване. По думите на един местен църковен интелектуалец, когато 
Гръцката православна църква надига гласа си, то обичайно е в защита на собст-
вените  интереси или по национални въпроси от типа на този кой има правото 
да използва историческото име на Македония. Хората се възхищават на заслуги-
те на гръцките православни енории за предоставяне на основни помощи за миг-
ранти и местни бедни. Но на църковно равнище е сторено малко за разкриване 
на дълбоките корени на икономическата криза, както и за ясно показване на 
истината – например за корупцията на политическите власти. 

Според една от брошурите, разпространена на конференцията, това може би ще 
се промени. Митрополит Игнациос, който ръководи духовна богословска академия, 
отбелязва, че в условията на текущата криза гръцката държава разполага с все 
по-малко пари за заплати на църковните служители, които са основно държавни 
служители. Това далеч няма да навреди на Църквата, смята той, а по-скоро ще 
принуди православните християни да намерят свои собствени източници, да раз-
читат по-малко на държавна подкрепа и да станат по-независими. Ако Църквата 
в Гърция някога последва този съвет и реши да говори по-освободено по пробле-
ми на икономиката или миграцията, безкрайното разнообразие на Европа ще  
предостави достатъчно много различни позиции, които тя би могла да обмисли.

***

Евангелистите – безкритични към президента на САЩ

Епископът на Ливърпул Пол Бейс е несъгласен с консервативните християнски 
водачи в САЩ заради „безкритичната им подкрепа” към настоящия президент и 
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ги призовава да осмислят какво отношение има това към вярата им.2 „Някои от 
нещата, които се казват от духовните водачи, изглежда съработничат на една 
система, която маргинализира бедните, строи стени вместо мостове, твърди, 
че отритнатите трябва да бъдат изключени, че в нашата страна хората вече 
не са добре дошли. Когато някой казва подобни неща, той трябва да е в състо-
яние да ги оправдае като християнин, а аз не мисля, че това е възможно.” Бейс 
подчертава, че не всички евангелисти постъпват по този начин и че в САЩ има 
твърде много християни, които се опитват да се придържат към Евангелието 
така, както то ни е било дадено – дори когато това означава несъгласие с по-
литическите лидери.

Позицията на епископ Бейс напомня за думите на Кентърбърийския архиепис-
коп Джъстин Уелби, който в края на 2017 г. отбелязва, че не е в състояние да 
разбере на какво се дължи силната подкрепа на консервативните евангелисти 
за президента. По скорошни данни на базирания във Вашингтон изследователски 
център „Пю” 80 % от белите евангелисти са гласували за настоящия президент, 
а 3/4 от тях към настоящия момент одобряват политиката му. Според епис-
коп Бейс, който служи в Ливърпул от 2014 г., „ако хората желаят да подкрепят 
десния популизъм някъде по света, те са свободни да го направят; въпросът е 
как се съотнася това с християнската им вяра. Ако това, в което вярвам, е 
чистото евангелско учение за любов към всички, за желанието за справедливост, 
за нуждата от грижа за отритнатите и беззащитните, ако в някакъв момент 
изглежда, че на тези учения се противоречи, тогава ми се струва, че трябва да 
се говори”. 

***

Ватиканът и Китай

Вече десетилетия наред католическият живот в Китайската народна републи-
ка е разделен между две паралелни организации3: от една страна – Китайската 
патриотична католическа организация, създадена от китайските власти през 
1957 г. и непризната от Ватикана; от друга – дълго преследваната и полутайна 
местна Църква, ръководена от канонично ръкоположени католически епископи. На 
фона на вероятен исторически дипломатически пробив в отношенията между 
Китай и Ватикана се разгръща сблъсък между две позиции: едната е свързана 
с антикомунистическата традиция да се говори истината в лицето на атеис-
тични режими независимо от цената; а другата – с един по-прагматичен под-
ход, който допуска определени компромиси с надежда за голяма геополитическа 
печалба. 

На 9 февруари 2018 г. 86-годишният кардинал (в изгнание) Йосиф Зен обаче отбе-
лязва, че се подготвя „сделка”, която ще постави китайските католици в „кафез 
под контрола на комунистическите власти”. Според намиращия се в Хонконг 

2  „Evangelical Christians ‚uncritical‘ in support for Trump, UK bishop says”, www.theguardian.com (28.12.2017).
3  „Catholics argue over the value of a breakthrough deal with China”, www.economist.com (12.02.2018).
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Зен огромна заблуда ръководи действията на ватиканските дипломати, особено 
на държавния секретар на Ватикана – кардинал Пиетро Паролин, а самият папа 
Франциск не е добре информиран за всичко, което се случва.

Кардинал Зен несъмнено е най-непримиримият критик на подготвяното споразу-
мение. Според него на практика то ще допуска католическите епископи в Китай 
да се назначават от държавните власти посредством „въображаема процедура” 
на църковно самоуправление, при която за Рим е запазена само заключителна 
възможност за вето. „Китайското правителство казва, че последната дума ще 
бъде на Светия отец – това е измама.” 

Поддръжниците на Зен виждат бъдещото споразумение като предателство 
спрямо църковните служители, които са били преследвани в продължение на го-
дини заради лоялността си към Рим, и най-вече спрямо принципите на папската 
власт. Други имат съвсем различно виждане: според епископ Марсело Санчес 
Сорондо, ръководител на Папската академия за социални науки, Пекин трябва 
да бъде похвален за „защитата на достойнството на личността” и за избягва-
нето на намесата на бизнеса в политиката, което е толкова разпространено 
например в Америка, както и заради социалната си политика, която е в „пълно 
съгласие със социалното учение” на Ватикана. Бернардо Серверела, католически 
свещеник и главен редактор на водещата азиатска католическа информационна 
агенция AsiaNews.it, смята, че подобна утопична наивност рискува да се превър-
не в повод за срам за цялата Църква. „Когато приятелите ми идват в Китай, 
аз винаги ги съветвам да избягват търговските центрове, свръхлуксозните 
хотели и небостъргачите – по-добре да минат през градските покрайнини, за да 
видят истинския Китай”, пише той. 

Не е нужно човек да споделя преувеличения ентусиазъм на епископ Сорондо, за 
да усети възможностите за Ватикана, които би донесъл един дипломатически 
пробив в Китай. Самият папа Франциск е казвал, че иска да посети страната. 
Но както много държави напоследък откриват, там нищо не се дава и не се 
получава даром.

Изготвил: Мартин Осиковски


